Roeg Bainer

Minuten uit het archief van notaris mr. Sophius Coenraad Piccardt uit Oude Pekela
deel 1
1812 - 1820

Minuten uit het archief van notaris mr. Sophius Coenraad Piccardt uit Oude Pekela

Colofon:
vindplaats
toegangsnummer
inventarisnummer
periode
standplaats
transcriptie en bewerking
versie

: Groninger Archieven
: 121
: 3 - 16
: 1812 - 1820
: 47, Oude Pekela
: Roeg Bainer en Henk Boon
: 1.0

Voorwoord
Het hierna volgend overzicht vermeldt de huwelijkscontracten, testamenten, inventarissen,
boedelscheidingen, verkopingen, verhuringen, geldleningen, volmachten, akten van
bekendheid betreffende een overlijden en andere zaken die in de periode 1812-1820 zijn
beleden en gepasseerd voor mr. Sophius Coenraad Piccardt, destijds notaris in Oude Pekela.
Van alle in het origineel voorkomende akten is een samenvatting gegeven van de belangrijkste
inhoud. In deze samenvattingen zijn vrijwel alle namen vermeld van de partijen en getuigen,
voorzien van hun woonplaats en beroep. In een aantal gevallen (ruim 300) is de originele akte
niet aanwezig. Veelal betrof het hier huwelijkstoestemmingen, akten van bekendheid van
overlijden en volmachten. De inhoud van deze akten is overgenomen uit het in het notarieel
archief afkomstig en daarvan deel uitmakend repertorium (klapper van akten).
In de originele akten zijn bij verkopingen van vast goed de eigenaren vermeld van de
aangrenzende percelen. Terwille van de leesbaarheid zijn deze namen in de transcripties
echter achterwege gelaten. Degenen die om uiteenlopende redenen deze namen toch willen
inzien, worden verwezen naar de Groninger Archieven om aldaar de originele akten in te zien.
Notaris Piccardt was een meester in de opbouw van zinnen van notariële en juridische aard..
Vaak bedroeg één zin méér dan een bladzijde.
Ondanks de uiterste zorg die bij het transcriberen van de oorspronkelijke tekst is betracht, is
een (taalkundige) fout, tijdens het ontleden van de vaak ingewikkelde en lange zinnen, niet uit
te sluiten. Ik vraag u hiervoor begrip.

Korte biografie van notaris Sophius Conraad Piccardt.
Mr. Sophius Coenraad Hindrik Piccardt was advocaat en notaris te Oude Pekela.
Op 4 juli 1811 werd hij tot adjunct-maire van Oude Pekela benoemd en aangesteld. Hij werd
geboren te Vlagtwedde op 25 februari 1787 als zoon van de advocaat aldaar Hendrick Piccardt
en Sophia Conradus Groot-Holtman. Hij overleed te Oude Pekela op 12 april 1862. Op 30 mei
1811 trad hij te Oude Pekela in het huwelijk met Renske Oortwijn uit deze plaats. Zij was
aldaar geboren op 22 mei 1787 als dochter van de landgebruiker Jan Oortwijn en Renske
Uchtman. Zij overleed te Groningen op 2 januari 1863.
Beiden liggen begraven op het oude kerkhof bij de NH-kerk te Oude Pekela.

Oude Pekela, december 2007
R. Bainer
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Minuten uit het archief van notaris mr. Sophius Coenraad Piccardt.

001 - 18 mei 1812.
Huwelijkscontract tussen Hindrik Berends Smedes, koopman, zoon van Berend Smedes en
Imke Sikkens & Titia Scholtens, zonder beroep, dochter van de rentenier Hindrik Scholtens,
te Winschoten en Lena Borchers, in aanwezigheid van Berend Geerts Kolk, rentenier en van
Hermannus Molanus à Doedens, landgebruiker, beiden wonende te Oude Pekela.
002 - 19 mei 1812: [repertorium].
Verklaring van Watse Muller, David van Wijngaarden, Liefke Hindriks Drenth, Kasper Jans
Drenth, Harm Willems Smit, Harm Jans Middel en Hinderikus Strootman op het verzoek van
Carl Wilhelm Floerke, allen inwoners van Oude Pekela, dat Johann Wilhelm Koch in 1805 te
Oude Pekela is overleden
003 - 20 mei 1812.
Harm Harms Kok, schipper te Pekela, neemt op rente van Derk Harms Hesselink, rentenier te
Pekela, een bedrag van 315 gulden, in aanwezigheid van Pieter Berends Kolk, schipper en van
Theodorikus Ebe Römelingh, rentenier, beiden wonende te Pekela.
004 - 15 mei 1812.
Harmannus Jans Viswat, boekweitmulder en zijn echtgenote Jantje Reinders, nemen op rente
van Jan Reinders Boeling, schipper te Nieuwe Pekela, een bedrag van 1.550 gulden.
Getuigen: Berend Ede Brouwer, brouwer en van Harm Wichers Smit, beiden wonende te
Nieuwe Pekela.
005 - 21 mei 1812.
Jacob Jacobs Drent, landgebruiker te Oude Pekela, neemt op rente van Melle Willems Pot,
rentenier te Oude Pekela, een bedrag van 1.300 gulden. Jacob Jacobs Drent stelt als onderpand
zijn huis en tuin, staande en gelegen te Pekela, noordkant, ongedeeld, nummers 23 en 24.
Verder nog twee kampen groenland, naast elkaar gelegen te Oude Pekela, zuidkant, nummers
18 en 18½; tenslotte nog een kamp groenland gelegen te Oude Pekela, noordkant, nummer 15.
Gedaan en gepasseerd in het huis van de koopman H.H. van Emmen, in aanwezigheid van
Klaas Pieters Baar, bakker en van Jan Harms Draijer, schipper, beiden te Pekela.
006 - 22 mei 1812.
Harmannus Molanus à Doedens, landgebruiker, Hendrik Wester, schoolopziener, namens zijn
vrouw Annegien Doedens en Albert Pieters de Jonge, brouwer, namens zijn vrouw Aaltje
Doedens, allen wonende te Oude Pekela, tezamen als erfgenamen met nog anderen van wijlen
hun ouders en grootouders respectievelijk in leven Boele Doedens en Aeijlke Aeijlkens,
echtgenoten en als bij scheiding en verdeling van diens nalatenschap volgens akte van 14
maart 1800 dit recht ieder voor een derde aan zich hebbende gekregen.
De comparanten verklaren ontvangen te hebben van de rentenier Jan Hendriks Norder,
wonende te Oude Pekela, een bedrag van 585 gulden, uitmakende het restant koopschat van
een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noorkant, nummer 37, stadsgrond, welk
restant koopschat eerst genoemde comparanten ingevolge koopbrief voor Pastoor en
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kerkvoogden van Wester- en Heiligerlee op 3 mei 1743 hebben beleden ten laste van de slager
Benjamin Heimans, wonende te Oude Pekela, als enige erfgenaam van wijlen zijn ouders
Haiman Levi en Frouke Hartogs, in leven echtgenoten, hebben uitstaan over genoemd huis en
tuin.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Harm Jans Middel voornoemd en van Hindrik Jans Klatter, rentenier,
beiden wonende te Oude Pekela.
007 - 22 mei 1812: [repertorium].
Protest tegen een wisselbrief van de huisbaas Juda Gerson Oppenheim tegen de bewoner B.
Kloppenborg uit Oude Pekela.
008 - 22 mei 1812.
Hindrik Geerts Holtman, scheepstimmermansbaas te Nieuwe Pekela, aan de ene kant en de
praamschipper Haije Karssies en zijn vrouw Hinderkje Stoffers, eveneens te Pekela aan de
andere kant, maken een ruiling van schepen.
Hindrik Geerts Holtman verklaart te hebben geruild met Heije Karssies en zijn vrouw een
nieuw praamschipshol met vaste boorden, gebouwd op de werf van eerste comparant te
Nieuwe Pekela. Waartegen Heije Karssies en zijn vrouw aan Hindrik Geerts Holtman
verklaren overgedragen te hebben een oude praam, genaamd "La femme Henriette", thans
liggende te Pekela, met bijbetaling.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Egbert Geerts Sterenborg, koopman en van Harm Jans Middel, voornoemd,
beiden wonende te Pekela.
009 - 23 mei 1812.
Verlaat huwelijkscontract tussen Hinderikus Roelfs Schut, arbeider te Onstwedde en Geessien
Derks Wensing, dienstmeid te Vlagtwedde.
Huwelijk afgekondigd te Onstwedde op 29 maart en 5 april 1812.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Strate en in aanwezigheid van Abel
Boels, maire van Onstwedde en van Jan Hiddes, landgebruiker, beiden wonende te
Onstwedde.
010 - 23 mei 1812.
Meeme Wubbes Folkerts, landgebruiker te Onstwedde, verkoopt en draagt over aan Eppe
Pieters Klein, bakker te Onstwedde, een stuk bouwland, liggende te Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Strate en in aanwezigheid van
Harm Jans Tuntelder, landgebruiker en van Hindrik Jurjens Polter, mede landgebruiker,
beiden wonende te Pekela.
011 - 23 mei 1812.
Meme Wubbes Folkerts, landgebruiker te Onstwedde, verkoopt en draagt over aan Nanne Jans
Vos, arbeider te Onstwedde, een stuk bouwland, liggende te Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Strating, in aanwezigheid van
Harm Simons Strating, koopman en van Geert Jans Frouws, landgebruiker, beide wonende te
Onstwedde.
012 - 23 mei 1812.
Teupke Harms, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, weduwe van wijlen Egbert Harms
Schuur, verklaart, met toestemming van haar kinderen, met name Hindrik Egberts Schuur,
varensgezel en van Jacob Gerrits Mooi, wegens zijn echtgenote, schipper, wonende te Oude
Pekela, verkocht te hebben aan Hindrik Jans Nagel, schipper, wonende te Oude Pekela, een
tjalkschip, groot ca. 30 ton, genaamd "la femme Topia" thans liggende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Harm Jans Middel, voornoemd en van Pieter Franken, koopman, beide
wonende te Oude Pekela.
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013 - 25 mei 1812.
Hindrik Jurriens Drent, arbeider te Oude Pekela, verkoopt en draagt over aan Fokke Hindriks
Doornbos, landgebruiker te Oude Pekela, twee kampen groenland, eigen grond, beide gelegen
te Oude Pekela, zuidkant, nrs. 19, 20 en 21 ½ en de kamp, zijnde van voren de eerste.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Harm Jans Middel voornoemd en van Jan Adams Pot, schoenmaker, beiden
wonende te Oude Pekela.
014 - 25 mei 1812.
Jan Tonnies in de Bulten, arbeider en Elsje Jans, echtgenoten, wonende te Oude Pekela,
verkopen en dragen over aan Nanno Kranenborg, koopman, wonende te Oude Pekela, een
huis, tuin en stukje groenland daarachter gelegen, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, nummer 4, stadsgrond en het huis getekend met nummer 698. Genoemd worden
ook Melle Luikens Besseling, landgebruiker, wonende te Zuiderveen onder Oude Pekela en
Jan Jans Bulten, arbeider te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Melle Luikens Besseling, landgebruiker te Zuiderveen en van Harm Jans
Middel, voornoemd, te Oude Pekela.
015 - 26 mei 1812.
Berend Geerts Kolk, rentenier te Pekela, verkoopt en draagt over aan Menne Luitjes de Groot,
wolkammer en diens echtgenote Geertruid Lammerts, wonende te Oude Pekela, een huis en
tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, nummer 220, eigen grond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Albert Jans Venster, schipper en van Theodorikus Ebe Römeling, rentenier, beiden wonende
te Oude Pekela.
016 - 26 mei 1812: [repertorium].
Verklaring van Hindrik Tjapkens, Israel Jans Vos, Albert Pieters de Jonge, Koert H. Middel,
Pieter R. Brons, Roelf Doedens Kleve en Marinus K. Wildeboer, allen inwoners van Oude
Pekela, op verzoek van Wiske Okkes dat Derk Jans Houwing is overleden.
017 - 25 mei 1812: [repertorium].
Kopie van een afschrift op verzoek van Jan Hiddes, inwoner van Veenhuizen.
018 - 25 mei 1812: [repertorium].
Kopie van een afschrift op verzoek van Jan Hiddes, inwoner van Veenhuizen.
019 - 27 mei 1812: [repertorium].
Kopie van een afschrift op verzoek van Jan Hiddes, inwoner van Veenhuizen.
020 - 27 mei 1812: [repertorium].
Kopie van een afschrift op verzoek van Jan Hiddes, inwoner van Veenhuizen.
021 - 27 mei 1812: [repertorium].
Kopie van een afschrift op verzoek van Jan Hiddes, inwoner van Veenhuizen.
022 - 27 mei 1812: [repertorium].
Kopie van een afschrift op verzoek van Jan Hiddes, inwoner van Veenhuizen.
023 - 27 mei 1812: [repertorium].
Kopie van een afschrift op verzoek van Jan Hiddes, inwoner van Veenhuizen.
024 - 27 mei 1812: [repertorium].
Kopie van een afschrift op verzoek van Jan Hiddes, inwoner van Veenhuizen.
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025 - 27 mei 1812.
Geert Alberts Nienhuis, landgebruiker te Loude onder Sellingen en Jan Heijes Wubs,
landgebruiker te Smeerling onder Onstwedde, beiden in hoedanigheid van voogden over de
drie minderjarige kinderen van Geert Heijes Wubs, landgebruiker te Onstwedde, bij wijlen
zijn echtgenote Jantje Jans in echte verwekt, verklaren ontvangen te hebben van Bruine Jans
Ties, landgebruiker te Onstwedde, het bedrag van 550 gulden volgens een transactie over de
nalatenschap van wijlen de minderjarige grootvader Jan Bruins Ties, in leven timmerman te
Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Koert Harms Middel, rentenier, beiden wonende te Oude
Pekela.
026 - 28 mei 1812.
Sikko Berends Smedes, zaagmolenaar te Tjamsweer; Jacobus Berends Smedes, zaagmolenaar
te Winschoterzijl; Hindrik Berends Smedes, koopman op de Oude Zijl bij Nieuweschans;
verder Wijpke Berends Smedes, echtgenote van Jan Hindriks Sissing, steenfabrikant te
Wirdum, zijnde comparanten alle tezamen en ieder voor een vierde gedeelte erfgenaam van
wijlen hun ouders Berend Jan Smedes en Imke Sikkes, echtgenoten, laatst gewoond hebbende
op de Oude Zijl bij Nieuweschans en beiden in 1808 overleden, maken een verdeling van de
nalatenschap van hun ouders. Uit de stukken blijkt verder dat er een oom Jacobus Jan Smedes
is, wonende in Nieuweschans.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Harmannus Molanus à Doedens, landgebruiker, mede wonende
te Oude Pekela.
027 - 29 mei 1812.
Geert Nannes, arbeider te Oude Pekela, verkoopt en draagt over aan Jacob Steffens, arbeider
te Oude Pekela, een vlotpraam, staande thans op de helling van Klaas Harms de Wijk te Oude
Pekela. Klaas Harms de Wijk is voorstander over het minderjarig kind van wijlen Jacob
Harms de Wijk bij Reina Reints in echte verwekt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van
Rente Harms Middel, deurwaarder bij de rechtbank te Winschoten en van Klaas Franken
voornoemd, kastelein, beiden wonende te Oude Pekela.
028 - 29 mei 1812.
Eppe Roelfs de Boer, landgebruiker te Noordbroekster Hamrik, verkoopt aan Albert Dijkama,
koopman te Nieuwe Pekela, een gedeelte van een huis, nummer 185, met een tuin en een drift,
alles gelegen en staande te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 27 van
de zogenaamde nieuwe plaatsen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela, in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van deze en van Koert Harms Middel, rentenier, beiden wonende te Oude
Pekela.
029 - 29 mei 1812.
Eppo Roelfs de Boer, landgebruiker te Noordbroekster Hamrik, verkoopt aan Hindrik Jurriens
Polter, landgebruiker te Nieuwe Pekela, een kamp groenland, gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant van het hoofddiep, stadsgrond, nummer 27 nieuwe plaatsen.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in aanwezigheid
van deze en van Koert Harms Middel, rentenier, beiden wonende te Oude Pekela.
030 - 29 mei 1812.
Eppe Roelfs de Boer, landgebruiker te Noordbroekster Hamrik, verkoopt aan Jan Jans
Vechter, tapper te Nieuwe Pekela, plus minus 80 are dalland, mandelig met Tonnis Klaassens,
landgebruiker te Nieuwe Pekela, gelegen onder de gemeente van Veendam, nummer 28 van
de Pekelder Nieuwe Plaatsen,
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Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in aanwezigheid
van deze en van Koert Harms Middel, rentenier, beiden wonende te Oude Pekela.
031 - 30 mei 1812.
Eltje Jans Degenhart, rentenier te Nieuwe Pekela, wijst aan tot zijn gemachtigde, zijn vader
Jan Eltjes Degenhart, verlaatsmeester te Nieuwe Pekela, om bij zijn afwezigheid al zijn
goederen te beheren en besturen.
Gedaan en gepasseerd op het kantoor van de notaris, in aanwezigheid van Pieter Jans
Oosterend, schipper en van Pieter Berends Kolk, schipper, beiden wonende te Oude Pekela.
032 - 1 juni 1812.
Hindrik Jans Nagel, schipper te Oude Pekela, verkoopt aan Albert Jans Venster, schipper te
Oude Pekela, een tjalkschip, zoals op 23 mei 1812 is gekocht van Teupke Harms, genaamd
"de vrouw Topia", thans staande op de helling van Liefke Hendriks Drenth te Oude Pekela,
voor 1.038 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Simon Pot, zilversmid en van Hinderikus Strootman, hoedenfabrikant,
beiden wonende te Oude Pekela.
033 - 4 juni 1812: [repertorium].
Verklaring van Hermannus Molanus à Doedens, Pieter Jans Oosterend en Berend Geerts
Kolk, allen uit Oude Pekela, inhoudende dat Okke Harms is overleden. Gedaan op verzoek
van Wiske Okkes uit Pekela.
034 - 4 juni 1812: [repertorium].
Verklaring van Hermannus Molanus à Doedens, Pieter Jans Oosterend en Berend Geerts
Kolk, allen inwoners van Oude Pekela, inhoudende dat Remke Doedens is overleden. Gedaan
op verzoek van Wiske Okkes.
035 - 4 juni 1812.
Harm Gerrits, zadelmaker te Winschoten en Abel Abrahams, timmerman te Oude Pekela,
tezamen in hoedanigheid van voorstanders over de minderjarige kinderen van wijlen Fokko
Willems bij Jantje Gerrits in echte verwekt, nemen op rente van de rentenier Derk Harms
Hesselink, het bedrag van 290,75, welke bedrag aan hun in haar genoemde hoedanigheid nog
toebehoort van Gerrit Jans, schipper en vrouw Trijntje Mooi, echtgenoten te Oude Pekela,
krachtens verzegeling van 8 februari 1810, voor een restant huis en tuin, staande en gelegen te
Oude Pekela bij de Hanekamp, noordkant nummer 13, letter A, zijnde het huis genummerd
nummer 584.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid deze en van Simon Pots, zilversmid, beiden wonende te Oude Pekela.
036 - 8 juni 1812.
Hindrik Geerts Holtman, scheepstimmerbaas te Nieuwe Pekela, verkoopt aan Hindrik Herman
Dedel, schipper te Uithuizen, een oude praam, genaamd "la femme Henriette", groot 21 ton,
met ruiling, voor 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris, in aanwezigheid van
Pieter Berends Kolk, schipper en van Jan Gerrit Heeres, koopman, beiden wonende te Oude
Pekela.
037 - 8 juni 1812: [repertorium].
Volmacht door Petrus Johannes Huizinga uit Pekela aan Jan de Lanoy Abrahamsz en Joost
Rudolph Barlage betreffende zaken uit het grootboek.
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038 - 8 juni 1812.
Jan Reinders Boeling, schipper te Nieuwe Pekela, als gevolmachtigde van zijn echtgenote
Anna Jurriens, mede wonende te Nieuwe Pekela, machtigt zijn vrouw namens hem op te
treden en alle zaken te regeren, besturen en administreren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris, in aanwezigheid van
Pieter Reints Brons, zeilmaker en van Pieter Berends Kolk, beiden wonende te Oude Pekela.
039 - 9 juni 1812: [repertorium].
Volmacht door Udo Freerk Zuiderveen aan Jan de Lanoy Abrahamsz en Joost Rudolph
Barlage betreffende zaken uit het grootboek.
040 - 10 juni 1812.
Frans Harms Seeven, landgebruiker te Oude Pekela, kennis genomen hebbende van een
koopcontract tussen Hindrik Jans Nagel en Albert Jans Venster betreffende de koop/verkoop
van het tjalkschip "la femme Topia", d.d. 1 juni 1812, verklaart zich in te laten als borg voor
de schipper Albert Jans Venster.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris, in aanwezigheid van Albert Jurriens
Koerts, landgebruiker en van Goedhart Borgesius, landmeter, beiden wonende te Pekela.
041 - 13 juni 1812: [repertorium].
Volmacht door Barak Houwink uit Pekela aan Jan de Lanoy Abrahamsz en Joost Rudolph
Barlage, betreffende zaken uit het grootboek.
042 - 13 juni 1812: [repertorium].
Volmacht door Jan Tjarks Houwink.
043 - 13 juni 1812.
Klaas Harmannus Dijkhuis, landgebruiker, Hindrik Jans Boon, landgebruiker, Jurjen Koerts,
landgebruiker, Jan Kranenborg, koopman, Berend Edes Brouwer, brouwer, Hillechien
Harmannus Dijkhuis, brouwster, Affien Jans Dijkhuis rentenierster en Hindrik Jans Dick,
schipper, allen wonende te Nieuwe Pekela, verklaren tot hun gemachtigde te benoemen de
schipper Hindrik Berends Goosens, mede wonende te Nieuwe Pekela, dat hij zich voor hun
stet en inlaat als borg ten behoeve van Anne Hooites, scheepstimmerman te Hoogezand,
betreffende o.a. de koop van een tjalkschip, zullende de naam dragen van "Afina", zo thans in
Hoogezand in het hoofddiep ligt.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van Harm Jans Dik, landgebruiker en van Jan Jans Arents, schipper, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
044 - 16 juni 1812.
Jan Jans Wortelboer, koopman in kruidenierswaren te Meppen, Dld., verklaart tot zijn
speciaal gemachtigde aan te stellen zijn oom Freerk Jans Wortelboer, landgebruiker te Nieuwe
Pekela, om namens hem alles te verrichten wat door erfenis aan hem gekomen is van zijn
zuster Geessien Jans Wortelboer, in leven huisvrouw van de scheepstimmerbaas Liefke
Hindriks Drenth te Oude Pekela en aldaar overleden op 3 april 1812, tot liquiditeit te brengen
en met genoemde Liefke Hindriks Drenth te vereffenen of te scheiden en op te treden inzake
de afhandeling van haar erfenis.
Gedaan en gepasseerd op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Wilhelmus Johannes
ter Schouw, medicinae doctor en van Pieter Berends Kolk, schipper, beiden wonende te Oude
Pekela.
045 - 17 juni 1812.
Akte in de franse taal: Zaak tussen Hindrik Jans Nagel, schipper en Albert Jans Venster,
schipper, beiden wonende te Oude Pekela, betreffende het tjalkschip "la femme Topie" en
Egbert Harms Schuur bij leven schipper op genoemd schip.
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046 - 17 juni 1812.
Huwelijkscontract tussen Harm Harms Sterenborg, landgebruiker te Sterenborg onder
Onstwedde, zijnde meerderjarige zoon van wijlen Harm Geerts Sterenborg bij zijn echtgenote
Aaltien Jans Velthuis in echte verwekt, als bruidegom & Anna Wilkes Hofting, zonder
beroep, wonende te Onstwedde, meerderjarige dochter van wijlen Wilke Jans Hofting en zijn
echtgenote Dedde Jans Velthuis, als bruid.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Jan
Gerrit Heeres, koopman en van Theodorikus Ebe Römelingh, rentenier, beiden wonende te
Oude Pekela.
047 - 18 juni 1812.
Harm Harms Meiboom, smidsbaas te Oude Pekela, neemt op rente van Harm Tonnis Hut,
rentenier te Oude Pekela, het bedrag van 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Berends Kolk, schipper en van Theodorikus Ebe Römelingh, rentenier, beiden wonende
te Oude Pekela.
048 - 19 juni 1812.
Akte in de franse taal betreffende het tjalkschip "la femme Topia".
Getuigen: Albert Jans Venster, schipper en Pieter Berends Kolk, schipper, beiden wonende te
Oude Pekela.
049 - 19 juni 1812.
Janna Jans, zonder beroep, wonende te Oude Pekela en weduwe van wijlen Jan Harmannus
Dun, neemt op rente van haar schoonzoon Frans Kleine, boer, wonende te Oude Pekela,
getrouwd met haar enigste dochter Tibegien Jans Dun, het bedrag van 375 gulden, afkomstig
uit de nalatenschap van haar overleden man, wijlen Jan Harmannus Dun (betreft erfscheiding).
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Klaas Okkes Kuiper, rentenier en van Pieter Berends Kolk, schipper, beiden wonende te Oude
Pekela.
050 - 19 juni 1812.
Frans Kleine, boer te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote Tibegien Jans Dun,
neemt op rente van Klaas Okkes Kuiper rentenier, wonende te Oude Pekela, het bedrag van
800 gulden. Frans Kleine stelt als onderpand een veenplaats met het huis, staande en gelegen
te Oude Pekela, noordkant, nummer 8, stadsgrond.
Gedaan en gepasseerd op het kantoor van notaris te Oude Pekela in aanwezigheid van Pieter
Reints Brons, zeilmaker en van Pieter Berends Kolk, schipper, beiden wonende te Oude
Pekela.
051 - 20 juni 1812.
Udo Freerks Zuiderveen, negotiant, wonende te Oude Pekela, stelt tot zijn speciaal en
generaal gemachtigde aan de heer Feith, advocaat, wonende in de Ebbingestraat te Groningen,
aan wie hij de macht geeft om voor hem en in zijn naam te eisen en te ontvangen van de heer
Martinus Wieringa, wonende te Groningen, de gelden die deze hem schuldig is uit hoofde van
een wisselbrief van 20 februari 1812, zowel wat betreft de hoofdsom en renten enz.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Jan
Gerrit Heeres, koopman en van Pieter Berends Kolk, schipper, beiden wonende te Oude
Pekela.
052 - 24 juni 1812: [repertorium].
Volmacht door Baptiste Jacques Boulegues op Pierre Salle.

13

053 - 27 juni 1812.
Albert Jans Venster, schipper, wonende te Oude Pekela, draagt over aan Hindrik Jans Klatter,
rentenier, wonende te Oude Pekela, een schuldvordering van 400 gulden op Grietje Jans,
koopvrouw, wonende te Oude Pekela, weduwe van wijlen Jan Lintel, zijnde naderhand
hertrouwd geweest aan Willem Lohman, waarvan zij thans weduwe is. Zulks blijkens
verzegelde koopbrief gepasseerd voor Pastoor, rentmeester en geëligeerde te Oude Pekela op
1 mei 1798.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Hinderikus Strootman, hoedenmaker en van Reint Tammes de Ruiter,
bakker, beiden wonende te Oude Pekela.
054 - 30 juni 1812: [repertorium].
Volmacht door Eltje Jacob Eltjens uit Pekela op Joost Rudolph Barlage uit Amsterdam.
055 - 1 juli 1812.
Jan Geerts Huls, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over aan Hindrik
Sietses, schipper, wonende te Oude Pekela, een tjalkschip, liggende thans in Oude Pekela,
groot ca. 36 ton en genaamd "de Twee Gebroeders". Koopsom: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken en in aanwezigheid van
Johannes Nijholt, zilversmid en van Jan Muller, verwer, beiden wonende te Oude Pekela.
056 - 2 juli 1812: [repertorium].
Volmacht door Eltje Jacob Eltjens uit Pekela op Jan de Lanoy Abrahamsz en Joost Rudolph
Barlage uit Amsterdam.
057 - 3 juli 1812: [repertorium].
Protest tegen een wisselbrief op verzoek van W.A. Berghuis van Woortman en Berend
Kloppenborg.
058 - 3 juli 1812: [repertorium].
Protest tegen een wisselbrief van 8 mei 1812 op verzoek van Pieter Reints Brons uit Oude
Pekela tegen Berend Kloppenborg uit Oude Pekela.
059 - 3 juli 1812: [repertorium].
Protest tegen een wisselbrief van 28 mei 1812 op verzoek van W.A. Berghuis van Woortman
uit Wildervank tegen Berend Kloppenborg uit Oude Pekela.
060 - 4 juli 1812: [repertorium].
Toestemming van het huwelijk door Kasper Jans Groothuis, inwoner van Blijham, betreffende
zijn zoon Harbert Kaspers Groothuis inwoner van Wijk bij Meppel en Derkjen Koenderink uit
Zwolle.
061 - 6 juli 1812.
Klaas Harms de Weerdt, schipper en Klaas Lammerts Tiktak, landgebruiker, beiden wonende
te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor hun overige medegeïnteresseerden in nader te
noemen kerkbank, aan de ene kant; en Albert Sjoerts Bos, boer, wonende eveneens te Nieuwe
Pekela, aan de andere kant, trachtten overeen te komen dat laatst genoemde comparant zal
overdragen aan eerstgenoemden, de plaats in de bank in de kerk van Nieuwe Pekela, die door
tweede comparant in gebruik is, zijnde de eerste bank achter de kerkenraad’s bank.
Aangezien pogingen hiertoe vruchteloos zijn gebleken, wordt deze zaak nu vastgelegd door
tussenkomst van de notaris.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel en in aanwezigheid
van Hendrik Jans Dick, schipper en van Otte Pieters Smit, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
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062 - 9 juli 1812.
In het huis van Grietje Esders en zoon Harm Jans Smid te Oude Pekela op nr. 174, op verzoek
van deze Grietje Esders, zonder beroep, weduwe van Jan Harms Smid en van haar zoon, de
genoemde Harm Jans Smid, smidsbaas van beroep, beiden wonende in genoemd huis, vindt
de openbare verkoop plaats van tal van roerende zaken. [Volgt opsomming en beschrijving
van 194 kavels]. Met aantekening van 5 november 1812 dat de totale opbrengst 418 gulden en
4 stuivers bedraagt.
063 - 11 juli 1812: [repertorium].
Protest tegen een wisselbrief door W.A. Berghuis van Woortman uit Wildervank tegen
Willem Kiers uit Nieuwe Pekela.
064 - 14 juli 1812.
Stijntje Geerts, arbeidster, weduwe van wijlen Harm Jans Bakker, Hindrik Boeles Bakker,
schipper, namens zijn echtgenote Gepke Geerts, verder Grietje Geerts Klomker, arbeidster,
weduwe van wijlen Harm Harms Gernaat en Hindrik Geerts Klomker, praamschipper,
wonende in zijn praamschip, zonder vaste woonplaats en de overigen wonende te Nieuwe
Pekela, tezamen erfgenamen van wijlen Marijke Hindriks, weduwe van Geert Harms
Klomker, bij leven wonende te Nieuwe Pekela, dragen over en transporteren aan Petrus
Nicolaus Cappenburg, medicine doctor, Hindrik Koops Boon, landgebruiker en Albert Geerts
Kuiper, kuiper, allen wonende te Nieuwe Pekela en mede gecompareerd, maken afspraken
over een schuldvordering van 380 gulden die de eerstgenoemde comparanten hadden uitstaan
ten laste van Fekke Speijard, kistenmaker en zijn echtgenote Elisabeth Geerts, wonende te
Nieuwe Pekela ingevolge verzegelde koopbrief voor Pastoor en kerkvoogden te Nieuwe
Pekela opgemaakt op 20 februari 1809.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de bakker Hindrik Jacobs Draijer en in
aanwezigheid van Hinderikus Schröder, koopman en van Hindrik Jacobs Bakker, voornoemd.
065 - 16 juli 1812: [repertorium].
Verklaring van Harm Pieters Baven, Arend Foppes Noorman en Jan Halbes Pottjewijt, allen
inwoners van Oude Pekela, op verzoek van Jan Rudolfs Potts betreffende het overlijden van
diens vader en moeder.
066 - 22 juli 1812.
Testament van Wilke Tonkes, kastelein, wonende te Oude Pekela, echtgenoot van Jantje
Harms en in de aanwezigheid van Hindrik Wester, schoolopziener, Doede Roelf Kleve,
knopenmaker, Albert Pieters de Jonge, brouwer en van Marinus Wildeboer, bakker, allen
wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testator.
067 - 22 juli 1812.
Testament van Jantje Harms, echtgenote van Wilke Tonkes, kastelein, wonende te Oude
Pekela, echtgenoot van Jantje Harms en in de aanwezigheid van Hindrik Wester,
schoolopziener, Doede Roelf Kleve, knopenmaker, Albert Pieters de Jonge, brouwer en van
Marinus Wildeboer, bakker, allen wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke Tonkes.
068 - 23 juli 1812.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan Jochem
Jans Jonker, schipper, wonende te Borgercompanie, een oude vlotpraam, liggende thans te
Oude Pekela voor het huis van de verkoper, voor 175 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van
Pieter Reints Brons, meester zeilmaker en van Pieter Berends Kolk, schipper, beiden wonende
te Oude Pekela.
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069 - 25 juli 1812.
Jan Lammerts Scholtens, kleermaker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan Harm Jans
Twikler, boer, wonende te Nieuwe Pekela, een stuk grond zijnde een dal of leijing, gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, op nr. 43, stadsgrond, ca. 96 are groot.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
Jan Pieters Pijbes, boer en van Geert Alberts Kuiper, kuiper, beiden wonende te Nieuwe
Pekela.
070 - 25 juli 1812.
Geert Alberts Kuiper, kuiper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt met toestemming van zijn
crediteur Jan Pieters Piebes, boer, wonende te Nieuwe Pekela, aan Harm Jans Twikler, boer,
wonende te Nieuwe Pekela, een kamp groenland, groot ca. 90 are, gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op nr. 43. Deze koop is geschied voor 295 gulden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van Jan Lammerts
Schültens, kleermaker en van Hindrik Jacobs Draijer, bakker, beide wonende te Oude Pekela.
071 - 5 aug. 1812.
Egbert Jans Houting, verver en glazenmaker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan Harm
Jans Twikler, boer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een kamp groenland, groot ca. 96
are, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, op nr. 43. Deze koop is geschied voor 295 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken, in aanwezigheid van
Klaas Franken, kastelein, wonende te Oude Pekela en van Jan Hindriks Schoonbeek, bakker,
wonende te Nieuwe Pekela.
072 - 5 aug. 1812: [repertorium].
Verklaring van Wilke Tonkes en Jacob Jacobs Drenth op verzoek van Okke Alberts Pathuis,
allen inwoners van Oude Pekela, betreffende het overlijden van de vader en moeder van
laatstgenoemde.
073 - 5 aug. 1812: [repertorium].
Verklaring van Berend Alberts Pathuis en Jacob Jacobs Drenth op verzoek van Janna Jans
[....], allen inwoners van Oude Pekela, betreffende het overlijden van de vader en moeder van
laatstgenoemde.
074 - 6 aug. 1812.
Derk Harms Hesselink, rentenier, wonende te Oude Pekela, verkoopt en draagt over aan
Hindrik Willem Bakker, koopman, eveneens wonende te Oude Pekela, een stukje groenland
van ca. 8 are, gelegen te Oude Pekela, noorkant, bij de Roomse kerk op de nummers 18 en
19½, stadsgrond. Deze koop is geschied voor 75 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke Tonkes en in aanwezigheid van
Claas Geerts Maurits, boer en van Wilke Tonkes, kastelein, beiden wonende te Oude Pekela.
075 - 6 aug. 1812.
Claas Geerts Maurits, boer, wonende in Oude Pekela, verkoopt en draagt over aan Hindrik
Willems Bakker, koopman, eveneens wonende te Oude Pekela, een stukje groenland, groot ca.
8 are, gelegen te Oude Pekela dicht bij de Roomse kerk op de nrs. 18 en 19½, noordkant,
stadsgrond. Deze koop is geschied voor 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Tonnis, in
aanwezigheid van Wilke Tonnis voornoemd en van Derk Harms Hesselink, rentenier, beiden
wonende in Oude Pekela.
076 - 12 aug. 1812: [repertorium].
Volmacht door mevrouw Marie Teresse Hof, thans inwoonster van Oude Pekela op M.
Pogman.
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077 - 12 aug. 1812.
Nanne Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, optredende namens de familieraad en
aangesteld als voogd over Femmechien, Annechien en Klaas Duiven, de drie minderjarige
kinderen van Hindrik Jacobs Duiven, in leven landgebruiker te Oude Pekela en aldaar op 7
mei van dit jaar overleden, bij wijlen zijn echtgenote Hindrikje Klaassens Potjewijt in echte
verwekt; en Freerk Christiaans, timmerman, wonende te Veendam, als sibbevoogd over de
drie hiervoor genoemde kinderen in aanwezigheid van Aaltje Arends Nijboer, zijnde de
nagelatene weduwe van de vermelde Hindrik Jacobs Duiven; en Klaas Wildeboer, bakker,
mede wonende te Oude Pekela, toeziend voogd over de voornoemde kinderen Duiven, maken
boedelscheiding van voornoemd echtpaar Duiven-Nijboer. De waardering van de goederen
geschiedt door Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela, provisioneel deurwaarder bij
het Tribunal te Winschoten. [Volgt een lijst van 71 kavels die in het sterfhuis zijn
aangetroffen].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de overleden Hindrik Jacobs Duiven, in aanwezigheid
van Koert H. Middel, rentenier en van Marinus Wildeboer, bakker, beiden wonende te Oude
Pekela. Verwezen wordt verder naar o.a. een huwelijkscontract en latere aanvulling van 10
sept. 1801 resp. 2 febr. 1804 van Hindrik Jacobs Duiven en Aaltje Arends Nieboer, beleden te
Oude Pekela.
078 - 12 aug. 1812.
Aaltje Arends Nieboer, weduwe van Hindrik Jacobs Duiven, wonende te Oude Pekela, geeft
volmacht aan Nanne Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, om namens haar de
belangen en die van de minderjarige kinderen van Hindrik Jacobs Duiven en echtgenote
Hindrikje Klaassens Potjewijt te verdedigen, inzake de vaste en losse goederen, die door
Hindrik Jacobs Duiven bij zijn overlijden zijn nagelaten.
Gedaan te Oude Pekela in aanwezigheid van Klaas E. Wildeboer, bakker en van Rente H.
Middel, deurwaarder, beiden wonende te Oude Pekela.
079 - 24 aug.1812.
Hindrikje Bartelds, weduwe van de schipper Douwe Tjerks, zonder beroep, wonende te Oude
Pekela, neemt op rente voor haarzelf en als voogdes over haar minderjarige kinderen bij haar
echtgenoot Douwe Tjerks in echte verwekt, van Harm Tunnies Hut, rentenier en van Nanno
Jans Mulder, ook rentenier en beiden wonende te Oude Pekela, het bedrag van 1.400 gulden.
Stelt als onderpand een huis en tuin zoals door haar wordt bewoond. Zijnde het huis getekend
met nummer 146, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van
de heer P.J. Huisinga, maire van Oude Pekela en van Theodorikus Ebe Römelingh, rentenier,
beiden wonende te Oude Pekela.
080 - 25 aug. 1812.
Arent Foppes Noorman, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan Jan Vredenburg,
schipper, wonende te Nieuwe Pekela, een oude praam, groot naar gissing 24 ton. De koop is
geschied voor 550 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Berends Kolk, schipper en van Theodorikus Ebe Römelingh, rentenier, beiden wonende
te Oude Pekela.
081 - 4 sept. 1812.
Roelf Tammes Huisman, huistimmerman, wonende te Sappemeer, vraagt, om redenen aan
hem bekend, scheiding aan van het huwelijk van zijn dochter Swaantje Roelfs, zonder beroep
en wonende te Nieuwe Pekela, getrouwd aan Hindrik Deddes Waterman.
Gedaan en gepasseerd in Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van
Pieter Reints Brons, meester zeilmaker en van Pieter Berends Kolk, schipper, beiden wonende
te Oude Pekela.
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086 - 8 sept.1812.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verzoekt, door zijn
overige broeders en schoonbroeder geassisteerd en voor hen verschenen, om de openbare
verkoop van de volgende goederen: [volgt een lijst van 152 kavels goederen].
087 - 10 sept.1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, verkopen in het openbaar de stadsvierde
turf die in het jaar 1812 in de Pekela is gegraven [volgen de condities waarop de verkoop
geschiedt].
Gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
088 - 10 sept. 1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, geven uit acht stadsveenplaatsen, zijnde
de nummers vijf, zes, zeven en acht aan de oostkant en vijf, zes, zeven en acht aan de
westkant te Nieuwe Pekela in het Hoetsmansmeer gelegen en aan de stad Groningen in
eigendom toebehorende. Verhuurd wordt nummer vijf aan de oostkant. [volgen de condities
waarop de uitgifte geschiedt].
Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
089 - 10 sept. 1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, geven uit acht stadsveenplaatsen, zijnde
de nummers vijf, zes, zeven en acht aan de oostkant en vijf, zes, zeven en acht aan de
westkant te Nieuwe Pekela in het Hoetsmansmeer gelegen en aan de stad Groningen in
eigendom toebehorende. Verhuurd wordt nummer vijf aan de westkant. [volgen de condities
waarop de uitgifte geschiedt].
Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
090 - 10 sept. 1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, geven uit acht stadsveenplaatsen, zijnde
de nummers vijf, zes, zeven en acht aan de oostkant en vijf, zes, zeven en acht aan de
westkant te Nieuwe Pekela in het Hoetsmansmeer gelegen en aan de stad Groningen in
eigendom toebehorende. Verhuurd wordt nummer zes aan de oostkant. [volgen de condities
waarop de uitgifte geschiedt].
Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel
091 - 10 sept. 1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, geven uit acht stadsveenplaatsen, zijnde
de nummers vijf, zes, zeven en acht aan de oostkant en vijf, zes, zeven en acht aan de
westkant te Nieuwe Pekela in het Hoetsmansmeer gelegen en aan de stad Groningen in
eigendom toebehorende. Verhuurd wordt nummer zes aan de westkant. [volgen de condities
waarop de uitgifte geschiedt].
Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
092 - 10 sept. 1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, geven uit acht stadsveenplaatsen, zijnde
de nummers vijf, zes, zeven en acht aan de oostkant en vijf, zes, zeven en acht aan de
westkant te Nieuwe Pekela in het Hoetsmansmeer gelegen en aan de stad Groningen in
eigendom toebehorende. Verhuurd wordt nummer zeven aan de oostkant. [volgen de condities
waarop de uitgifte geschiedt].
Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
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093 - 10 sept. 1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, geven uit acht stadsveenplaatsen, zijnde
de nummers vijf, zes, zeven en acht aan de oostkant en vijf, zes, zeven en acht aan de
westkant te Nieuwe Pekela in het Hoetsmansmeer gelegen en aan de stad Groningen in
eigendom toebehorende. Verhuurd wordt nummer zeven aan de westkant. [volgen de
condities waarop de uitgifte geschiedt].
Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
094 - 10 sept. 1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, geven uit acht stadsveenplaatsen, zijnde
de nummers vijf, zes, zeven en acht aan de oostkant en vijf, zes, zeven en acht aan de
westkant te Nieuwe Pekela in het Hoetsmansmeer gelegen en aan de stad Groningen in
eigendom toebehorende. Verhuurd wordt nummer acht aan de oostkant. [volgen de condities
waarop de uitgifte geschiedt].
Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
095 - 10 sept. 1812.
A. van Panhuis, adjunct maire van de stad Groningen en Willem J. Wichers, administrateur
van voornoemde stad, beiden wonende te Groningen, geven uit acht stadsveenplaatsen, zijnde
de nummers vijf, zes, zeven en acht aan de oostkant en vijf, zes, zeven en acht aan de
westkant te Nieuwe Pekela in het Hoetsmansmeer gelegen en aan de stad Groningen in
eigendom toebehorende. Verhuurd wordt nummer acht aan de westkant. [volgen de condities
waarop de uitgifte geschiedt].
Aldus gedaan en gepasseerd in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
096 - 11 sept. 1812.
Berend Knol, koopman, wonende te Werplo, vertegenwoordigd door Willem van der Jacht,
avoué, wonende in Den Haag, machtigt laatstgenoemde om namens hem op te treden bij het
Keizerlijk Gerechtshof in Den Haag in zodanig appel van een sententie op 2 juli van dit jaar
door het Tribunal ter eerste instantie te Winschoten uitgesproken in commerciele zaken tussen
hem en Willem Kiers, wonende te Nieuwe Pekela.
Aldus gedaan te Oude Pekela in het huis van de notaris en in aanwezigheid van Ludolf Heres,
bakker en van Hartog van Bijma, koopman, beiden wonende te Oude Pekela.
097 - 14 sept.1812.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan Wolter
Jans Polman, thans nog boerenknecht, laatst hebbende gewoond bij Hessel Dethmers, boer bij
de Nieuweschans, doch op dit moment zonder vaste woonplaats, een schip, zijnde een schuit,
in dit jaar nieuw gebouwd op de scheepstimmerwerf van verkoper. Deze koop is geschied
voor 1.000 gulden.
Aldus gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van Pieter
Jans Oosterend, schipper en van Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier, beiden wonende te
Oude Pekela.
098 - 14 sept. 1812: [repertorium].
Toestemming door Willem Berends Slik en zijn vrouw Aaffien Berends aan zijn dochter
Albertje Willems Slik om te trouwen met Teije M. Bosman uit Groningen.
099 - 17 sept. 1812: [repertorium].
Verklaring van Reint Jacobs Jonas, Berend Jans de Ruiter, Evert Rosema, allen inwoners van
Oude Pekela, dat Hindrik Jans Kregel overleden is te Oude Pekela op 28-jarige leeftijd.
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100 - 17 sept. 1812.
Op verzoek van Klaas H. Wijkmeijer en zijn zuster, die vertegenwoodigd is door haar
echtgenoot Frans Wichers de Lange, schippers, wonende te Oude Pekela, vindt de verkoop
plaats aan de meestbiedende van de meubelen zoals bedoeld in de declaratie (volgt een lijst
van 293 kavels].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Frans Wichers de Lange en in aanwezigheid van Rente
Harms Middel, huissier au Tribunal en van Berend Drijfhamer, huissier du Maire d'Oude
Pekela, beiden wonende te Oude Pekela.
101 - 19 sept. 1812.
Berend Roelfs de Boer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, boekhouder voor de
overige reders in het smakschip "Margaretha", liggende thans te Rostock, zo door Swier
Geerts Agterop wordt bevaren, benoemt tot zijn generale en speciaal gevolmachtigde Roelf
Deddes van Wijk, schipper, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, om te Rostock of elders de
toestand van dit schip en de administratie van de schipper te onderzoeken. Indien uit dit
onderzoek blijkt dat Swier Geerts Agterop het schip heeft verwaarloosd en zijn functie als
schipper niet getrouw waarneemt, hem van het schip te ontzetten en te ontslaan.
Aldus gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de timmerman Thomas Nannes Kruizinga, beiden wonende te
Oude Pekela.
102 - 19 sept. 1812.
Reint Tammes de Ruiter, bakker, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van Jan Tjarks
Houwink, landgebruiker, wonende op Zuiderveen onder de gemeente Oude Pekela, het bedrag
van 200 gulden. Stelt tot onderpand een huis en tuin, staande te Oude Pekela, noordkant,
zijnde het huis nummer 748.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier en van Pieter Reints Brons, meester zeilmaker, beiden
wonende te Oude Pekela.
103 - 19 sept. 1812.
Hindrik Jurriens Polter, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, legt rekening en
verantwoording af van de administratie die hij heeft gevoerd over zijn nicht Jantje Jans Polter,
onlangs getrouwd met Hendrik Stemfoort, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, die hem
wegens voogdijschap was opgedragen. Genoemd worden o.a. de vader van Jantje Jans Polter,
Jan Jurriens Polter, overleden te Nieuwe Pekela in 1803, Antje Harms, zijn weduwe en zijnde
de moeder van Jantje Jans Polter, tevens als wettige voogdes over haar vijf minderjarige
kinderen, waarvan Jantje voornoemd de oudste was. Antje Harms is in 1806 voor de tweede
maal in huwelijk getreden, dit keer met Harm Jans Tuntelder, tengevolge waarvan de rendant
als voogd over haar kinderen is aangesteld en nu een afkoop over de pupillen toekomende
vaderlijke goederen wilde maken. Gewezen wordt op een akte van 10 juni 1806, verleden
voor Mr. W. de Sitter, drost der Jurisdictie van Wedde en Westerwoldingerland.
Aldus gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel
in aanwezigheid van deze en van Hinderikus Strootman, hoedenfabrikant, beiden wonende te
Oude Pekela.
104 - 21 sept. 1812.
Op verzoek van Jurjen Jacobs Klein, schipper, Swaantje Rietmeijer, weduwe van Willem
Keizer, kleermaakster, Johannes Rietmeijer, kleermaker, alle drie wonende te Oude Pekela,
Andries Geerts Rietmeijer, kleermaker, wonende te Nieuwe Pekela, als voogd over Andries
Rietmeijer, minderjarige zoon van Jan Geerts Rietmeijer bij wijlen nader te noemen Geessien
Markus in echte verwekt; in aanwezigheid van Udo Freerks Zuiderveen, koopman, wonende
te Oude Pekela, toeziend voogd over voornoemde minderjarige zoon Andries Rietmeijer;
maken boedelbeschrijving van haar moeder Geessien Markus, overleden te Oude Pekela op 29
maart 1812 en gewoond hebbende in het huis te Oude Pekela, noordkant, nummer 618. [volgt
lijst van 131, 111, 29, 3 stuks goederen, die op waarde worden geschat].
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Gedaan te Oude Pekela in het huis van Jan Geerts Rietmeijer in aanwezigheid van Melle
Melles Pot, schipper en van Gerrit Tin, bootmaker, beiden wonende te Oude Pekela.
Op 23 sept. 1812 vindt de beschrijving plaats van voornoemd huis.
105 - 24 sept. 1812.
Israel Bartels de Groot, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van Pijbe
Geerts Pijbes, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 2.500 gulden. Stelt als
onderpand een huis en tuin en twee kampen groenland te Oude Pekela, staande het huis op
nummer 14, noordkant, zijnde genummerd met nummer 580, 81 en 82 , liggende het land op
nummer 13 ongedeeld, noordkant, nog twee kampen groenland, liggende mede te Oude
Pekela op nummer 15, noordkant.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Jan
Harms Korter, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela en van Derk Pieters Meijering,
timmerman, wonende te Oude Pekela.
106 - 25 sept. 1812.
Willem Freerks Kok, schipper, wonende te Oude Pekela, draagt over aan Harm Teunis Hut,
rentenier, eveneens wonende te Oude Pekela, een som geld van 500 gulden, zijnde de helft
van het bedrag dat de comparent met zijn zuster, genaamd Geessien Freerks Kok, echtgenote
van Jurjen Severwijns, als erfenis van hun ouders, wijlen Frederik Willems Kok en zijn
echtgenote Geessien Geerts, hebben ontvangen en hebben uitstaan ten laste van Harm Jacobs,
landgebruiker, wonende te Oude Pekela en zijn echtgenote Oktje Roelfs Driesman, ingevolge
verzegeling voor pastoor, rentmeester en geëligeerden te Oude Pekela van 29 april 1807.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Jacobus de Jonge,
geneesheer en van Pieter Jans Oosterend, schipper, beiden wonende te Oude Pekela.
107 - 28 sept. 1812: [repertorium].
Verklaring van Jacob H. Wichers, Jan Bruins, Jan J. Greven, Geert H. Nieten, Harm W. Smit,
Jan Middel en Hommo Kuiper dat Jannes Christianus Lucas kapitein is.
108 - 28 sept. 1812: [repertorium].
Volmacht door Lodewijk Klaassens de Jonge van Oude Pekela op Hindrik Klatter betreffende
de administratie van Jan Lodewijks Blok.
109 - 28 sept. 1812.
Akte in de franse taal. Worden de namen genoemd van o.a. Johannes Rietmeijer en Swaantje
Rietmeijer, wonende te Oude Pekela, hun moeder Geessien Markus, Jan Geerts Rietmeijer, de
schipper Jurjen Jacobs Klein, wonende te Oude Pekela, Andries Geerts Rietmeijer, Udo
Freerks Zuiderveen, wonende te Oude Pekela, voogd over Andries Rietmeijer, minderjarig
kind van Jan Geerts Rietmeijer en zijn overleden echtgenote Geessien Markus, Rente Harms
Middel, Berend Drijfhamer, beiden wonende te Oude Pekela. Met lijsten van goederen, totaal
564 stuks. Zie ook akte nummer 104.
110 - 1 okt. 1812.
Hendrik Stemfoort, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, comparerende voor en namens zijn
echtgenote Jantje Jans Polter, verklaart gezien te hebben de rekening van voogdijschap die
zijn aangetrouwde oom Hindrik Jurriens Polter, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela,
voor hem wegens voogdijschap over Jantje Jans Polter voornoemd, had afgelegd,
goedgevonden te hebben en zijn aangetrouwde oom hiervoor dank zegt.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Pieter Jans
Oosterend, schipper en van Jan K. Drijfhamer, verver, beiden wonende te Oude Pekela.
111 - 3 okt. 1812.
Willem Freerks Kok, schipper, wonende te Oude Pekela, doet afstand van en draagt over aan
Harm Teunis Hut, rentenier, eveneens wonende te Oude Pekela, al het recht 't welk hij
verkregen heeft in een verzegeling, opgericht voor de heer W. Meurs, richter van
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Bellingewolde op 13 april 1797, welke verzegeling ligt ten laste van Derk Hindriks Smilde en
vrouw Pietje Hindriks, wonende te Oude Pekela, zijnde de vrouw nog in leven. Genoemde
verzegeling is gepasseerd ten voordele van Reint Mennes en echtgenote Grietje Harms en
overgedragen aan Freerk Willems Kok en zijn vrouw, de vader en moeder van de comparant
Willem Freerks Kok, die zijn recht op genoemde verzegeling gekregen heeft uit de erfenis van
zijn overleden ouders voornoemd en deze nog mandelig bezat met zijn zuster Geertien Freerks
Kok, echtgenote van de schipper Jurrien Severwijns.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend, schipper en van Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier, beiden
wonende te Oude Pekela.
112 - 7 okt. 1812: [repertorium].
Verklaring van Hindrik Klatter, Jacob J. Mooi en Roelf Kremers betreffende het overlijden
van Geert Harms.
113 - 7 okt. 1812.
Pieter Klaassens Boon, schipper, optredende voor zijn echtgenote Remke Reints Brons,
Abraham Reints Brons, scheepstimmerbaas en Pieter Reints Brons, meester zeilmaker, alle
drie wonende te Oude Pekela en mede optredende voor hun broeder Bronne Brondsema,
predikant te Grootbossum in het departement van de Ooster-Eems, terwijl verder nog de
genoemde Pieter Reints Brons optreedt voor zijn afwezige broeder Jan Reints Brons, schipper,
wonende te Oude Pekela, welke comparanten hebben verzocht over te gaan tot de openbare
veiling van twee zitplaatsen in de gereformeerde kerk te Oude Pekela [volgt plaatsaanduiding
van deze zitplaatsen]. De ene zitplaats wordt toegewezen aan Jan Arends Tjaden, rentenier,
wonende te Oude Pekela en de andere aan Pieter Reints Brons, meester zeilmaker te Oude
Pekela.
Aldus gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Rente Harms Middel, deurwaarder, beiden wonende te Oude
Pekela.
114 - 8 okt. 1812.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerbaas, Pieter Reints Brons, meester zeilmaker en Pieter
Klaassens Boon, schipper, allen wonende te Oude Pekela, de laatste optredende voor zijn
echtgenote Remke Reints Brons, alle drie optredende voor hun broeder Bronne Brondsema,
predikant te Grootbossum in het departement van de Ooster-Eems, terwijl verder nog Pieter
Reints Brons optrad voor zijn afwezige broer Jan Reints Brons, schipper, wonende te Oude
Pekela, welke comparanten verkopen aan Geert Dubben, schoenmaker, wonende te Oude
Pekela, een kamp groenland, gelegen te Oude Pekela op de plaats nummer vier, zuidkant,
stadsgrond. Koopsom 360 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Hinderikus Strootman, hoedenfabrikant en van Pieter Jans Oosterend, schipper, beiden
wonende te Oude Pekela.
115 - 8 okt. 1812.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerbaas, Pieter Reints Brons, meester zeilmaker en Pieter
Klaassens Boon, schipper, allen wonende te Oude Pekela, de laatste optredende voor zijn
echtgenote Remke Reints Brons, alle drie optredende voor hun broeder Bronne Brondsema,
predikant te Grootbossum in het departement van de Ooster-Eems, terwijl verder nog Pieter
Reints Brons optrad voor zijn afwezige broer Jan Reints Brons, schipper, wonende te Oude
Pekela, welke comparanten verkopen aan Hindrik Jans Klatter, rentenier, wonende te Oude
Pekela, een kamp groenland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats
nummer vier, grenzende ten zuiden aan het joodse kerkhof. Koopsom 325 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Jan
G. Heres, koopman en van Pieter Jans Oosterend, schipper, beiden wonende te Oude Pekela
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116 - 8 okt. 1812.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerbaas, Pieter Reints Brons, meester zeilmaker en Pieter
Klaassens Boon, schipper, allen wonende te Oude Pekela, de laatste optredende voor zijn
echtgenote Remke Reints Brons, alle drie optredende voor hun broeder Bronne Brondsema,
predikant te Grootbossum in het departement van de Ooster-Eems, terwijl verder nog Pieter
Reints Brons optrad voor zijn afwezige broer Jan Reints Brons, schipper, wonende te Oude
Pekela, welke comparanten verkopen aan Nicolaas Frint, verver, wonende te Oude Pekela, een
kamp groenland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer vier.
Koopsom 320 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Hinderikus Strootman, hoedenfabrikant en van Pieter Jans Oosterend, schipper, beiden
wonende te Oude Pekela.
117 - 8 okt. 1812.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerbaas, Pieter Reints Brons, meester zeilmaker en Pieter
Klaassens Boon, schipper, allen wonende te Oude Pekela, de laatste optredende voor zijn
echtgenote Remke Reints Brons, alle drie optredende voor hun broeder Bronne Brondsema,
predikant te Grootbossum in het departement van de Ooster-Eems, terwijl verder nog Pieter
Reints Brons optrad voor zijn afwezige broer Jan Reints Brons, schipper, wonende te Oude
Pekela, welke comparanten verkopen aan Klaas E. Wildeboer, bakker, wonende te Oude
Pekela, een kamp groenland gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats
nummer vier. Koopsom 235 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend, schipper en van Jan G. Heeres, koopman, beiden wonende te Oude
Pekela.
118 - 8 okt. 1812.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerbaas, Pieter Reints Brons, meester zeilmaker en Pieter
Klaassens Boon, schipper, allen wonende te Oude Pekela, de laatste optredende voor zijn
echtgenote Remke Reints Brons, alle drie optredende voor hun broeder Bronne Brondsema,
predikant te Grootbossum in het departement van de Ooster-Eems, terwijl verder nog Pieter
Reints Brons optrad voor zijn afwezige broer Jan Reints Brons, schipper, wonende te Oude
Pekela, welke comparanten verkopen aan Henderikus Strootman, hoedenfabrikant, wonende
te Oude Pekela, twee kampen groenland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de
plaats nummer vier. Koopsom 510 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Geert Dubben, schoenmaker en van Nicolaas Frint, beiden wonende te Oude Pekela.
119 - 9 okt. 1812.
Pijbe Geerts Pijbes, landgebruiker en Nanne Jans Mulder, rentenier, beiden wonende te Oude
Pekela, in hun hoedanigheid van diaconen van de gereformeerde gemeente Oude Pekela, doen
afstand van en dragen over aan Harm Teunis Hut, rentenier, wonende te Oude Pekela, 1.000
gulden, als zij ten laste hebben van Harm Eijes Sparreboom en zijn echtgenote Aaltje Egberts
Sterenborg, wonende te Oude Pekela en uitstaan hebben op het recht van eigendom over hun
huis en tuin, staande te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, zijnde het huis getekend met
nummer 83, welk kapitaal reeds verschenen is en alle dagen ingevorderd kan worden, alle
ingevolge akte van cessie, gepasseerd voor Marcus Jan Adriani, pastor, de rentmeester
Wichers en Willem Kiers, geëligeerde, te Oude Pekela op 25 okt. 1810.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis Egbert Geerts Sterenborg in aanwezigheid
van Harm Hindriks Mulder, boekweitmulder en van Pieter Jans Oosterend, schipper, beiden
wonende te Oude Pekela.

23

120 - 12 okt. 1812: [repertorium].
Verklaring van Klaas Lammerts Tiktak, Hindrik Jeltes Mooi, Jan Berends de Boer, Hidde
Uges Bakker, Friedrik Jans Greven, Hindrik Jans Greven uit Nieuwe Pekela en Koert H.
Middel uit Oude Pekela betreffende Regnerus Tjaarda de Cock..
121 - 13 okt. 1812: [repertorium].
Volmacht van Melle Luikens Besseling van het Zuiderveen op Jan de Lanoy Abrahamsz en
Joost Rudolph Barlage.
122 - 14 okt. 1812.
Geert H. Pot, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de meestbiedende zodanige
goederen waarvan behoorlijke declaratie is gedaan [volgt lijst van 70 kavels te verkopen
goederen].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van G. Pot in aanwezigheid van Reinder Barghuis,
rentenier en van Harm Bok, beiden wonende te Oude Pekela.
123 - 16 okt. 1812: [repertorium].
Zaak op verzoek van Barak Houwink uit Oude Pekela, destijds beleden voor B. Lijphart in
1779.
124 - 16 okt. 1812: [repertorium].
Zaak op verzoek van Barak Houwink uit Oude Pekela, destijds beleden voor B. Lijphart op 16
maart 1773.
125 - 17 okt. 1812: [repertorium].
Zaak op verzoek van Barak Houwink uit Oude Pekela, destijds beleden voor B. Lijphart op 16
maart 1773.
126 - 24 okt. 1812.
Jacob Jans van Dijk, kleermaker, wonende te Blijham en zijn zuster Grietje Jans van Dijk,
dienstmeid, wonende te Oude Pekela, hebben ter kennis van het publiek gebracht hun huis
(bestaande uit twee woningen), schuur, appelhof, werf en tuingrond alsmede een kampje
groenland het "Hemke" genaamd, alles staande en gelegen bij het Wedder Veer in de
gemeente Wedde te willen verkopen in drie percelen en verzoeken de notaris over te gaan tot
de publieke verkoop. Bij de veiling is voor het eerste perceel de hoogste bieder geweest Tidde
Berends Tjabbes, landgebruiker, wonende te Lutjeloo onder Wedde, voor 565 gulden. Voor
het tweede perceel is de hoogste bieder geweest Geert Gerardus Nijborg, herbergier, wonende
op het Wedderveer, voor 290 gulden. Voor het derde perceel, bestaande uit het stuk land, de
"Venne" genaamd is de hoogste bieder geweest Albert Elzes Bosker, wonende te Hoorn, voor
355 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Wedderveer in het huis van Geert Gerardus Nijborg in aanwezigheid
van Rente Harms Middel, deurwaarder en van Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier, beiden
wonende te Oude Pekela.
127 - 25 okt. 1812.
Cornelis Gockinga, oud-kolonel der genie, wonende te Martenshoek, neemt op rente van
Theodorijcus Ebe Römeling en zijn echtgenote Wilhelmijna Jan Thammens, renteniers,
wonende te Oude Pekela, de som van 8.800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Theodoricus Ebe Römelingh.
128 - 26 okt. 1812: [repertorium].
Verklaring van Teunis Klatter, J.T. Klatter en Willem Haarsema uit Oude Pekela van het
overlijden van Eildert Thadens en zijn vrouw Elsien Jans Poker.
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129 - 31 okt. 1812: [repertorium].
Verklaring van Harm Klaassens Potjewijt, Harm Jans Middel, A.P. de Jonge en Hendericus
Strootman dat Hilbrand Hind. Spaarpot is overleden.
130 - 4 nov. 1812.
Nicolaus de Haan, medicinae doctor, wonende te Noordbroek, neemt op rente van Berend
Geerts Kolk, rentenier, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 2.000 gulden. Wordt door
Nicolaus de Haan tot onderpand gegeven zijn vaste goederen, bestaande uit een huis en tuin,
staande en gelegen te Noordbroek zoals door hem zelf wordt bewoond en gebruikt.
Gedaan en gepasseerd in Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend, schipper en van Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier, beiden
wonende te Oude Pekela.
131 - 4 nov. 1812.
Harm Poppes, landgebruiker, wonende te Bellingwolde, geeft te kennen dat zijn zoon Poppe
Harm Poppes, loteling van de klasse van 1811 van het canton Pekela met Albert Hindriks de
Groot, arbeider, wonende te Nieuwe Pekela, een contract van vervanging heeft opgericht
waarbij de tweede comparant, Albert Hindriks de Groot zich verbonden heeft tot de
plaatsvervanging van Poppe Harms Poppes.
Verder wordt nog de naam van de stiefmoeder van Albert Hindriks de Groot vermeld, nl.
Pietje Tjarks.
Aldus gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in aanwezigheid van Harm Jans Middel,
veenmeester en van Hindericus Strootman, hoedenfabrikant, beiden wonende te Oude Pekela.
132 - 5 nov. 1812.
Akte in de franse taal: Jurrien Kaspers Dijk, schipper, wonende te Harlingen, betreffende een
zaak met Johan Georg Stintzing en zonen, wonende te Rendsburg. Genoemd wordt ook de
naam van Claas IJsenbeek te Harlingen.
Gedaan te Oude Pekela in aanwezigheid van Pieter Reints Brons, meester zeilmaker en van
Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier, beiden wonende te Oude Pekela.
133 - 9 nov. 1812.
Hartog van Bijma, koopman, wonende te Oude Pekela, verzoekt te procederen tot de verkoop
aan de meestbiedende van roerende goederen waarvan de verkoop voor vandaag is vastgesteld
en een inventaris is opgesteld. [volgt lijst van 156 stuks goederen].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Berend Kloppenborg en in aanwezigheid van Berend
Kloppenborg voornoemd, aubergiste en van Reinder Barghuis rentenier, beiden wonende te
Oude Pekela.
134 - 9 nov. 1812.
Roelf Beerents Luikens, landgebruiker, wonende te Onstwedde, neemt op rente van Beerent
Hiskes Wever, wever, eveneens wonende te Onstwedde, in hoedanigheid van voogd over de
twee minderjarige kinderen van wijlen Tjebbe Hansens Raveling bij wijlen zijn echtgenote
Antke Hiskes in echte verwekt, een bedrag van 400 gulden. Roelf Berends Luikens stelt als
onderpand al zijn vaste goederen, bestaande uit een huis, tuin en bouwland, staande en
gelegen te Onstwedde, zijnde het huis genummerd met nummer 45.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Hindrik Lammerts Six, boer en van Alver Hiskes, boer, beiden wonende te Onstwedde.
135 - 10 nov. 1812.
Wilke Aeijkes Hesse, landgebruiker, wonende te Vlagtwedde, maakt testament op. Zijn
kinderen: Aeijke Wilkes Hesse, landgebruiker, wonende te ter Walslage in de gemeente
Sellingen, oudste zoon; Everwijn Wilkes Hesse, jongste zoon en Grietje Wilkes Hesse,
enigste dochter, de laatste twee zonder vast beroep en nog wonende te Vlagtwedde bij hun
vader Wilke Aeijkes Hesse voornoemd. [volgt verdeling van de vaste- en mobiele goederen
met o.a de prijzen van het vee].
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136 - 12 nov. 1812.
Cornelis Nannes Hazewinkel, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan Harm
Jans Dik, landgebruiker, mede wonende te Nieuwe Pekela, drie kampjes groenland, groot ca.
96 are, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op de veenplaats nummer één.
Koopsom 445 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend, oud-schipper en van Pieter Reints Brons, meester zeilmaker, beiden
wonende te Oude Pekela.
137 - 19 nov. 1812.
Huwelijkscontract tussen Hindrik Abels Boels, landbouwer, meerderjarige zoon van Abel
Boels, maire van de gemeente Onstwedde, wonende aldaar en van wijlen zijn echtgenote
Christina Freerks Harding, wonende deze Hindrik Abels Boels nog bij zijn vader te
Onstwedde, als bruidegom & Grietje Wilkes Hesse, zonder beroep, meerderjarige dochter van
Wilke Aijkes Hesse, boer, wonende te Vlagtwedde en van wijlen zijn echtgenote Freerkien
Everwijns Nannings, zijnde genoemde Grietje Wilkes Hesse nog wonende bij haar vader te
Vlagtwedde, als bruid.
Gedaan en gepasseerd in het huis van Wilke Aeijkes Hesse te Vlagtwedde.
138 - 20 nov. 1812.
Jan Harms de Lange, schipper, wonende te Groningen, neemt op rente van Berend Hindriksen
Pathuis, schipper, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 2.500 gulden, zijnde de gehele
koopschat van het tjalkschip genaamd "la jeune Christine de Groningue" zo thans liggende is
in het hoofddiep te Oude Pekela voor de helling of scheepstimmerwerf van Liefke H. Drenth.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van
Pieter Berends Kolk, schipper en van Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier, beiden wonende
te Oude Pekela.
139 - 21 nov. 1812: [repertorium].
Verklaring van Reint B. de Boer en Hindrik H. Gortemaker uit Pekela betreffende het
overlijden van Berend Hindriks Drent.
140 - 23 nov. 1812: [repertorium].
Protest tegen een wisselbrief van 7 November 1812 door W. Kranenborg uit Pekela tegen
Berend Kloppenborg.
141 - 23 nov. 1812.
Jacob Harms Heres, boer, wonende in Ekamp onder de gemeente Finsterwolde en Harm Jans
Reininga, slagter, wonende te Beerta, verkopen aan Tunnies Jurriens Lamaijer, arbeider,
wonende te Hoorn onder de gemeente Wedde, een huis met het gebruik van een stukje
tuingrond daar omtoe gelegen en waarop het huis staat, in het Westeinde van Blijham, met de
plicht om elk jaar aan Beke Eppes, de weduwe van Jarke Geerts Hekman, wonende te
Blijham, huur te betalen, alles volgens contract opgericht op 16 januari 1772 en door Beerent
Sasker en Harm Heeres is getekend. Koopsom 195 gulden. Stelt zich als borg Ulbet Willems
Moorlach, landgebruiker, wonende in de Morige onder de gemeente Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van G. Koops in aanwezigheid van Okko
Hindriks Huizing, (tekent: Huisings) zilversmid en van Reint Jacobs Fijn, schipper, beiden
wonende te Oude Pekela.
142 - 26 nov. 1812: [repertorium].
Verklaring door Jans Hindriks Pathuis, Jan Hindriks Pot en Lammert Arends Speelman uit
Oude Pekela betreffende het overlijden van Lodewijk Jans Blok.
143 - 28 nov. 1812.
Hindrik Everts Schokkenbroek, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente
van Wilke Luppes Tonkes, koopman, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 1.500 gulden.
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Stelt als onderpand een veenplaats van ongeveer vier ares (24 deimatten, gelegen op het
Stadskanaal).
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke Luppes Tonkes in aanwezigheid
van Albert Pieters de Jonge, brouwer en van Marinus Wildeboer, bakker, beiden wonende te
Oude Pekela.
144 - 29 nov. 1812.
Aeijke Wilkes Hesse, landgebruiker, wonende te Ter Walslage onder de gemeente Sellingen,
Everwijn Wilkes Hesse, landbouwer en Grietje Wilkes Hesse, zonder beroep, de beide
laatsten inwonende bij hun vader Wilke Aeijkes Hesse, te Vlagtwedde, samen in
hoedanigheid van de kinderen en erfgenamen ab intestato van wijlen hun moeder Freerkien
Everwijns Nannings, overleden in het jaar 1811, in leven echtgenote van Wilke Aeijkes
Hesse, maken verdeling van de nalatenschap van hun moeder.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van Wilke Aeijkes Hesse.
145 - 30 nov. 1812.
Klaas Hindrik Ufkes, landgebruiker en zijn echtgenote Hantje Mennes, wonende te
Zuiderveen onder Winschoten, nemen op rente van Harm Everts Egges, landeigenaar en zijn
echtgenote Eppien Berents ten Have, wonende te Blijham, de som van 1.300 gulden. Stellen
tot onderpand hun beklemde boerenplaats, zijnde een heerdt land met boerderij nummer 281,
gelegen en staande te Zuiderveen onder Winschoten ter grootte van ongeveer 15 hectares. Met
nog een stuk beklemd land met een huis daarop, ook aldaar op Zuiderveen onder Winschoten
gelegen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier en van Pieter Jans Oosterend, schipper, beiden
wonende te Oude Pekela.
146 - 30 nov. 1812: [repertorium].
Zaak van 24 juli 1812 betreffende Udo Freerks Zuiderveen uit Oude Pekela tegen Berend
Kloppenborg.
147 - 1 dec. 1812: [repertorium].
Zaak van 1 juni 1812 betreffende Berend Hindriks Muter en Harm J. Twikler uit Nieuwe
Pekela tegen Hindr. Feijen.
148 - 1 dec. 1812: [repertorium].
Zaak van 1 juni 1812 betreffende Berend Hindriks Muter tegen Harm J. Twikler uit Nieuwe
Pekela.
149 - 1 dec. 1812: [repertorium].
Zaak van 30 september 1812 betreffende Udo Freerks Zuiderveen uit Oude Pekela tegen
Harm J. Twikler uit Nieuwe Pekela.
150 - 1 dec. 1812: [repertorium].
Zaak van 30 september 1812 betreffende Udo Freerks Zuiderveen uit Oude Pekela tegen
Harm J. Twikler uit Nieuwe Pekela.
151 - 1 dec. 1812: [repertorium].
Zaak van 30 september 1812 betreffende Udo Freerks Zuiderveen uit Oude Pekela tegen
Harm J. Twikler uit Nieuwe Pekela.
152 - 3 dec. 1812.:
Arent Foppes Noorman, schipper, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Jantje Marcus, geeft te kennen dat hij bij vonnis van 4 november van dit jaar
geauthoriseerd was het in het openaar verkopen van een huis en tuin, staande en gelegen te
Oude Pekela, noordkant, eigen grond, op nummer 12, zijnde het huis getekend nummers. 617
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en 618. Genoemde comparant verzoekt de notaris over te gaan tot de voorlopige verkoop aan
de meestbiedende. Hoogste bieder is Melle Melles Pott, schipper, wonende te Oude Pekela
voor de som van 1.025 gulden. Betreft een gerechtelijke verkoop.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
Uge Uges, procureur, wonende te Winschoten en van Rente Harms Middel, wonende te Oude
Pekela.
153 - 4 dec. 1812.
Bronno Reints Bronsema, predikant te Groot-Bossum in het departement van de Ooster-Eems,
Pieter Reints Brons, zeilmaker, wonende te Oude Pekela en zijn broer Jan Reints Brons,
schipper, wonende te Oude Pekela doch thans met zijn schip zich bevindende te Nannes in
Frankrijk, Remke Reints Brons, echtgenote van Pieter Klaassens Boon en schipper, wonende
te Oude Pekela en Abraham Reints Brons, meester scheepstimmerman, wonende te Oude
Pekela, verschijnen als meerderjarige erfgenamen van wijlen hun vader Reint Brons, in leven
scheepstimmerman te Oude Pekela en aldaar overleden op 25 februari 1812 en van wijlen hun
moeder Anna Abrahams, mede
overleden te Oude Pekela op 11 sept. 1799, maken verdeling van de roerende goederen die
door hun moeder zijn nagelaten en sedert dien in het bezit zijn geweest van hun vader en door
deze bij zijn dood zijn nagelaten.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Pieter Reints Brons.
154 - 10 dec. 1812.
Arent Foppes Noorman, schipper, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Jantje Marcus, verzoekt over te gaan tot de finale openbare verkoop van huis en
tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, nummer 12, zijnde het huis
genummerd nummers 617 & 618. De hoogste bieders zijn geweest Udo Freerks Zuiderveen,
koopman, wonende te Oude Pekela en zijn compagnon Petrus Johannes Huisinga, maire van
de gemeente Oude Pekela en wonende aldaar. Geboden 1.120 gulden. Bod geaccepteerd door
Arent Foppes Noorman.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Rente Harms Middel, deurwaarder, beiden wonende te Oude
Pekela.
155 - 14 dec. 1812.
Jans Kuiper, kleermaker, wonende te Emmen, verkoopt aan Jan Hiddes Bessembinders,
landgebruiker, wonende te Ter Haar in de gemeente Sellingen, een akker bouwland de
"boonakker" genaamd, gelegen op de Noordesch bij Sellingen, groot ca. 30 ares. Koopsom
200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Detmer H. Boels, boer, wonende te Onstwedde en van Beerent Geerts Bots, mede boer,
wonende te Veenhuizen onder Onstwedde.
156 - 16 dec. 1812.
Beerent Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen in de gemeente Onstwedde,
eigenaar van nader te noemen vaste goederen, verzoekt de notaris over te gaan tot de openbare
verkoop van deze goederen aan de meest biedende. [volgt beschrijving van de goederen].
Hoogste bieder op het eerste perceel is Eertwijn Willems Boswijk, landgebruiker, wonende te
Nieuwe Pekela, 2.020 gulden. Hoogste bieder op het tweede perceel is Harm Menses
Hensens, landgebruiker, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde voor 2.850 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Freerk Boels, in aanwezigheid van
Wubbe Frouws, landgebruiker, wonende te Veenhuizen en van Rente Harms Middel,
deurwaarder, wonende te Oude Pekela.
157 - 17 dec. 1812.
Hinderik Willems Grol, landgebruiker en zijn echtgenote Fennigje Jans Twikkeler, wonende
te Wedde, nemen op rente van de heer Berend Hindricks Muter, koopman, wonende te
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Bawinkel, Lingen, Dld., een bedrag van 1.600 gulden. Als onderpand wordt door de eerst
genoemde gesteld 1ste. een huis genummerd met nummer 92, met een smederij en een tuin
daarachter, staande en gelegen te Wedde; 2de. een akker bouwland, groot ca. twee mudden
zaad, gelegen op de Grote Esch bij Wedde; 3de. een dito akker, groot ca. ¾ mudde zaad, mede
op de Grote Esch bij Wedde gelegen; 4de. een kamp groenland, "het Lege" genaamd met een
moestuin daaraan gelegen te Wedde en 5de. een kamp land, de "nije vurrelkamp" genaamd
gelegen bij Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier en van Pieter Jans Oosterend, oud-schipper, beiden
wonende te Oude Pekela.
158 - 18 dec. 1812: [repertorium].
Volmacht door Pieter Uchtman uit Pekela op Jan de Lanoy Abrahamsz en Joost Rudolph
Barlage uit Amsterdam.
159 - 18 dec. 1812: [repertorium].
Volmacht door Pieter Geerts uit Oude Pekela op Jan de Lanoy Abrahamsz en Joost Rudolph
Barlage uit Amsterdam.
160 - 22 dec. 1812.
Klaas Derks de Groot, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
eerzame Harm Everts Evers, grondeigenaar, wonende te Blijham, het bedrag van 1.500
gulden. De eerstgenoemde comparant stelt tot onderpand 1ste. zijn huis nr. 432 en tuin met
nog 2½ hectare groen- en bouwland daarachter, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
stadsgrond, nr. 28; 2de. nog evenzoveel groen- en bouwland op dezelfde plaats nr. 28 te
Nieuwe Pekela; 3de. een stuk bouwland, groot nagenoeg 62 ares, gelegen te Nieuwe Pekela op
nr. 29.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Theodoricus Ebe Römelingh, rentenier en van Kasper Alberts Luchtenborg, boerenknecht,
beiden wonende te Oude Pekela.
161 - 22 dec. 1812: [repertorium].
Zaak betreffende Barak Houwink tegen B. Lijphart van 16 maart 1773.
162 - 22 dec. 1812: [repertorium].
Zaak betreffende Barak Houwink tegen B. Lijphart van 16 maart 1773.
163 - 22 dec. 1812: [repertorium].
Zaak betreffende Barak Houwink tegen B. Lijphart van 2 maart 1779.
164 - 22 dec. 1812.
Berend Harms Spelde, landgebruiker, wonende te Oude Pekela en zijn echtgenote Elisabet
Pieters Klatter verkopen in het openbaar hun vaste goederen, in het huis van logementhouder
H.J. Middel te Oude Pekela. Zij verzoeken de notaris tot veiling over te gaan. [volgt
beschrijving van de goederen], waaronder een huis en tuin, zijnde nummer 228, met een plaats
land daarachter, bestaande uit groen- en bouwland, dallen en veen zoals door de verkopers
wordt bezeten, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummers 15 en 15½.
De verkoop vindt plaats in acht percelen. De percelen zijn verkocht aan Klaas Okkes Kuiper,
rentenier, wonende te Oude Pekela, aan Melle Willems Pot, rentenier, wonende te Oude
Pekela en aan Harm Jans Middel, veenmeester, eveneens wonende teOude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
Rente H. Middel, deurwaarder en van Wilke L. Tonkes, koopman, beiden wonende te Oude
Pekela.
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165 - 23 dec. 1812.
Berend Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen in de gemeente Onstwedde,
verkoopt twee percelen veen. Het eerste perceel wordt tijdens de veiling door de verkoper
ingetrokken en het tweede perceel wordt verkocht aan Arent Rengers Brouwer, landgebruiker
en aan Roelf Klaassen, koopman, beiden wonende te Nieuwe Pekela, voor een bedrag van
4.060 gulden.
Gepasseerd en gesloten te Nieuwe Pekela op 24 dec. 1812, in het huis van de brouwer Freerk
Boels en in aanwezigheid van deze en van Rente H. Middel, deurwaarder, wonende te Oude
Pekela.
166 - 24 dec. 1812: [repertorium].
Zaak betreffende Udo Freerks Zuiderveen uit Oude Pekela en Willem Kiers uit Nieuwe
Pekela..
167 - 29 dec. 1812: [repertorium].
Volmacht aan Wibrandus Kranenborg uit Oude Pekela op Joh. H. Adams uit dezelfde plaats.
168 - 29 dec. 1812.
Berend Harms Spelde, landgebruiker, wonende te Oude Pekela en zijn echtgenote Elisabet
Pieters Klatter, verkopen definitief, hun huis, getekend nummer 228, tuingrond, landerijen en
veen, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummers 15 en 15½, zoals
nader omschreven in het voorlopige proces-verbaal van 22 dec. 1812 (aktenummer 164). De
verkoop is niet doorgegaan en alle percelen zijn door de koper ingetrokken.
Gedaan in tegenwoordigheid van Rente H. Middel, deurwaarder en van Harm Jans Middel,
veenmeester, beiden wonende te Oude Pekela.
169 - 30 dec. 1812.
Harm Jans Boskers, herbergier en landgebruiker, wonende te Wedde, als gevolmachtigde van
Harm Jans Twikkeler, koopman en zijn echtgenote Elisabeth Harms Bakker, wonende te
Nieuwe Pekela, verkoopt door openbare veiling de vaste goederen van Twikkeler en
echtgenote voornoemd, bestaande uit vijf percelen, te weten:
1. het vierde deel van het veen gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op plaats
nummer 51;
2. een kamp land gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op plaats nummer 42;
3. een nieuw toegemaakt dal of leijing, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op
nummer 43;
4. een kamp groenland, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 43. Dit
perceel is bezwaard tot voordeel van Jan Harms Korter, landgebruiker, wonende te
Nieuwe Pekela;
5. het vijfde perceel is een dito kamp groenland, gelegen te Nieuwe Pekela, stadsgrond, op
nummer 43, mede bezwaard tot voordeel van Jan Pieters Piebes, boer, wonende te Nieuwe
Pekela.
De hoogste bieders zijn geweest:
op perceel 1: Andries Jans de Boer, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, voor 355 gulden;
op perceel 2: Hindrik Willems Grol, smidsbaas, wonende te Wedde, voor 350 gulden;
op perceel 3: Geert Harms Bakkers, smid, wonende te Nieuwe Pekela, voor 315 gulden;
op perceel 4: Geert Harms Bakkers voornoemd, voor 510 gulden;
op perceel 5: Geert Harms Bakkers voornoemd, voor 521 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes, brouwer, in
aanwezigheid van Rente H. Middel, deurwaarder, wonende te Oude Pekela en van Andries
Jurriens de Boer voornoemd.
[zonder nummer].
Annechijn Doedens, echtgenote van Hendrik Wester, maakt testament op. Verwezen wordt
naar de bepalingen in haar huwelijkscontract van 11 augustus 1785, opgemaakt te Oude
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Pekela. Onverminderd het bepaalde in dit huwelijkscontract benoemt zij tot haar universele
erfgename haar volle zuster Aaltje Doedens, huisvrouw van Albert Pieters de Jonge.
Gesloten te Oude Pekela op 7 van zomermaand 1810.
[zonder nummer].
Op 4 febr. 1815: Op verzoek van Albert Pieters de Jonge, koopman te Oude Pekela en Klaas
Eltjes Sijpkes, roggemolenaar te Nieuw Beerta, de eerste in hoedanigheid van voogd over zijn
minderjarige kinderen, bij wijlen Aaltje Doedens in echte verwekt en de laatste namens zijn
vrouw Aike Hindriks Tjapkes, tezamen erfgenamen, ab intestato, van wijlen hun zus
Annechijn Doedens, overleden te Oude Pekela op 27 november 1814, in leven huisvrouw van
de schoolopziener Hendrik Wester te Oude Pekela.
Is eveneens gecompareerd Hendrik Wester, schoolopziener voornoemd, die vertoonde en
overdroeg een paket in een omslag van gewoon schrijfpapier, gesloten met een wit linnen
kruisband en daarop twee zegels in rode lak, zijnde het een een kerspel-zegel van Oude Pekela
en het ander een particulier familiecachet, voerende op het wapenschild drie lelies op een
zilver veld en boven hetzelve het naam-cijfer B.D. en welk paket op de omslag voorzien was
van de navolgende superscriptie: [volgt uitgebreide beschrijving van de handelingen teneinde
dit paket te openen].
Betreft akte van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Winschoten.

1813
001 - 4 januari 1813.
Op verzoek van Hessel Jacobs Dethmers, landgebruiker, wonende te Nieuwolda, voor zich
zelf en in hoedanigheid van voogd over zijn nicht, Martjen Sibolts Dethmers, minderjarige
dochter van wijlen zijn broer Sibolt Jacobs Dethmers, in leven landgebruiker, wonende onder
Woldendorp, bij zijn vrouw Hebeltje Reints in echte verwekt; van Abel Jacobs Dethmers,
landgebruiker, wonende te Blijham; van Willem Jacobs Dethmers, landgebruiker, wonende te
Tuikwert onder de maire van Delfzijl, alle drie kinderen en kleindochter van nader te noemen
Jacob Hessels Dethmers; en in tegenwoordigheid van Tiddo Jans Tiddens, landgebruiker,
wonende onder Woldendorp, in hoedanigheid van toeziend voogd over voornoemde
minderjarige dochter van wijlen Sibolt Jacobs Dethmers, maken verdeling van de
nalatenschap van hun vader en grootvader Jacob Hessels Dethmers, in leven rentenier,
wonende te Oude Pekela. De waardebepaling van de nagelaten goederen geschiedt door Rente
Harms Middel, deurwaarder bij het tribunaal van eerste instantie te Winschoten, wonende te
Oude Pekela.
Gedaan in aanwezigheid van Klaas Egberts Wildeboer, bakker en Bastiaan Roelfs Mijning,
bakkersknecht, beiden wonende te Oude Pekela. [volgen lijsten met de te verdelen goederen,
waaronder huizen en tuinen, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant op nr. 4,
gedeeltelijk eigen en stadsgrond; staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, nr.3,
stadsgrond; land te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond; een boerenplaats van ca. 70 deimt,
gelegen te Oostwolderhamrik; land te Nieuwolda en aandelen in meerdere schepen.]. De
inventarisatie vindt plaats in het huis van Jacob Hessels Dethmers, in aanwezigheid van Pieter
Franken, koopman en van Bastiaan Roelfs Mijning, bakkersknecht, beiden wonende te Oude
Pekela.
002 - 5 januari 1813.
Jan Harms Zeven, landbouwer, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam, neemt op
rente van Klaas Okkes Kuiper, rentenier, wonende te Oude Pekela, de som van 900 gulden.
Als borg geeft hij hypotheek op zijn blote plaats, groot ca. negen deimten land, gelegen op de
nrs. 13 en 14 aan de Ommelanderwijk onder Veendam, getekend met nr. zeven.
Gedaan te Oude Pekela in aanwezigheid van Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerbaas en
van Tonnies Reints de Jonge, schipper, beiden wonende te Oude Pekela.
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003 - 6 januari 1813.
Harm Jans Boskers, landgebruiker, wonende te Wedde, verkoopt aan Jan Jans Hoeve,
schoenmaker, eveneens wonende te Wedde, een huis met tuin, staande en gelegen te Wedde,
zijnde het huis getekend met nr. 86 en de tuin die momenteel wordt gebruikt door Christiaan
Stoffers. Verkoopprijs 750 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel, in aanwezigheid van
Hindrik Willems Grol, smidsbaas, wonende te Wedde en Geert Harms Bakker, eveneens
smidsbaas, wonende te Nieuwe Pekela.
004 - 7 januari 1813: [repertorium].
Bezwaar tegen een wisselbrief van 7 okt. 1812 door G. Eekhoff uit Groningen tegen B.
Kloppenborg uit Oude Pekela. Betreft een foute betaling.
005 - 12 januari 1813.
Harm Teunis Hut, rentenier, wonende te Oude Pekela, in hoedanigheid van boekhoudend
diaken van de gereformeerde gemeente van Oude Pekela, geassisteerd door de beide andere
diacones van deze gemeente, zijnde Pijbe Geerts Pijbes, landgebruiker, en Nanno Jans
Mulder, rentenier, beiden wonende te Oude Pekela, gaan over tot de openbare verhuring van
acht zitplaatsen in de gereformeerde kerk van Oude Pekela. De verhuur vindt plaats in het
huis van de veenmeester Harm Jans Middel te Oude Pekela.
De hoogste bieder op de eerste plaats, zijnde een mannenzitplaats, is geworden Pieter
Uchtman, koopman, wonende te Oude Pekela;
De hoogste bieder op de tweede zitplaats is Jan Kranenborg, koopman, wonende te Nieuwe
Pekela;
De hoogste bieder op de derde zitplaats is Pieter Berends Kolk, schipper, wonende te Oude
Pekela;
De hoogste bieder op de vierde zitplaats is Watse Mulder, leerlooier, wonende te Oude
Pekela;
De hoogste bieder op de vijfde zitplaats, zijnde een vrouwenzitplaats, is Jan H. Neelmeijer,
boekverkoper, wonende te Oude Pekela;
De hoogste bieder op de zesde zitplaats is Jan H. Neelmeijer voornoemd;
De hoogste bieder op de zevende zitplaats, zijnde een stoel in de gang, is Pijbe Geerts Pijbes,
landgebruiker, wonende te Oude Pekela;
De hoogste bieder op de achtste zitplaats, zijnde een stoel in de kerkgang, is eveneens Pijbe
Geerts Pijbes voornoemd.
Van dit geheel is proces-verbaal opgemaakt in het huis van Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Harm Jans Middel voornoemd en van Rente Harms Middel, deurwaarder,
beiden wonende te Oude Pekela.
006 - 14 januari 1813: [repertorium].
Toestemming van Hindrik Harms van Dijk uit Oude Pekela voor het huwelijk tussen zijn
dochter Hindrikje van Dijk en Geert Adriaans uit Groningen.
007 - 21 januari 1813.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, in hoedanigheid van voogd over de
minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jacobs Duiven bij Hindrikje Klaassen Potjewijt in
echte verwekt, verkoopt in het openbaar 1/16 aandeel in het kofschip genaamd "de vrouw
Wilhelmina" die door kapitein Jan Reints Brons als schipper wordt bevaren, welk aandeel
behoort tot de nalatenschap van Hindrik Jacobs Duiven en door deze is vererft. Overgegaan
tot de verloting in aanwezigheid van Klaas Egberts Wildeboer, bakker, wonende te Oude
Pekela, in hoedanigheid van toeziend voogd over voorbedoelde minderjarigen. De hoogste
bieder op dit aandeel is geweest Pieter Reints Brons, meester zeilmaker, wonende te Oude
Pekela, die namens de heer Hein Harms uit Harlingen heeft geboden de som van 75 gulden,
voor welke som hij koper is geworden. Van dit alles is proces-verbaal opgemaakt door de
notaris, in het huis van Harm Jans Middel te Oude Pekela in aanwezigheid van Harm Jans
Middel, veenmeester en Koert J. Middel, schuitevaarder, beide wonende te Oude Pekela.
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008 - 25 januari 1813.
Ellechijn Sijtses, zonder beroep, wonende te Oude Pekela en weduwe van wijlen Foppe
Tammes, maakt testament na overleg met haar beide meerderjarige kinderen, te weten met
haar jongste zoon Hindrik Foppes Noorman, zonder beroep en met haar oudste zoon Sijtse
Foppes Noorman, boer, beiden wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Sijtse Foppes Noorman in aanwezigheid
van Hermannus Molanus à Doedens, landgebruiker en van Jan Teunis Klatter, korenmolenaar,
beiden wonende te Oude Pekela.
009 - 26 januari 1813: [repertorium].
Extract uit een krant of dagboek van Henderikus van Emmen uit Oude Pekela inhoudende een
verkoop aan Simon Folkers uit Finsterwolde.
010 - 26 januari 1813.
De eersame Berend Popkes, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, aanwezig namens zijn
echtgenote Geertje Dieters en in hoedanigheid van voogd over de minderjarige kinderen van
wijlen Siger Cornelis bij wijlen Annechien Dieters in echte verwekt, caverende mede voor
zijn overige mede-erfgenamen van de nalatenschap van wijlen Dietert Roelfs en zijn
overleden echtgenote Hillechien Jans, verhuren in het openbaar het vierde gedeelte van een
boerenplaats met het huis en de tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
bestaande uit groen- en bouwland, zoals door de weduwe van Dietert Roelfs het laatst is
gebruikt. Het eerste perceel, zijnde het huis nr. 456 met twee tuinen en een appelhof, staande
en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, op nr. 22, wordt verhuurd voor 26 gulden aan Jan
Kranenborg, koopman, wonende te Nieuwe Pekela. Het tweede perceel, zijnde een kamp
weiland, wordt verhuurd aan Freerk Harding, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela.
Verder is verhuurd het derde, vierde en zesde perceel, zijnde een kamp bouwland van ong.
twee mudden, aan Willem Klaassens Nijboer, boer, wonende te Nieuwe Pekela, Het vijfde
perceel, zijnde een kamp bouwland van ong. 1¾ mudde wordt verhuurd voor de som van 36
gulden aan Rixte Berends, landgebruikster, wonende te Nieuwe Pekela. Het zevende perceel,
zijnde een kamp bouwland van ong. twee mudden, is voor de som van 12 gulden verhuurd aan
Lammert Klaassens Nijboer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela. Tenslotte is het
achtste perceel, zijnde negen bonken hoogveen, verhuurd aan Willen Klaassens Nijboer
bovengenoemd. Van het bovenstaande is door de notaris proces-verbaal opgemaakt te Nieuwe
Pekela, in het huis van de brouwer Freerk Boels en in aanwezigheid van Eltje Schmaal,
schoenmaker, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
011 - 27 januari 1813.
Derk Sikkes de Boer, kastelein, wonende op het Stadskanaal onder Pekela, neemt op rente van
Roelf Kremers, koopman, wonende te Oude Pekela, de som van 1.000 gulden. Stelt als
onderpand zijn huis, getekend met nr. 23, staande en gelegen op het Stadskanaal onder
Nieuwe Pekela. Voorts verschenen nog Sikke Derks de Boer en Jan Pieters Pijbes, beiden
landgebruiker en wonende te Nieuwe Pekela, die zich eveneens borg stelden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Tonnis in
aanwezigheid van deze en van Marinus Wildeboer, bakker, eveneens wonende te Oude
Pekela.
012 - 29 januari 1813.
Freerk Jans Wortelboer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, gevolmachtigde van Jan
Jans Wortelboer, wonende te Meppen (Dld), aan de ene kant en Liefke Hindriks Drenth,
scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, aan de andere kant, maken ter voorkoming van
misverstanden afspraken over de vereffening en liquidatie van de nalatenschap van wijlen
Geessien Jans Wortelboer, in leven echtgenote van Liefke Hindriks Drenth, en volle zuster
van Jan Jans Wortelboer.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Berends Kolk, schipper en van Theodorikus Ebe Romeling, rentenier, beiden wonende
te Oude Pekela.
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013 - 3 februari 1813.
Tibegien Jans Duns, zonder beroep, echtgenote van Frans Kleine, wonende te Oude Pekela,
maakt testament.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Frans Kleine voornoemd in
aanwezigheid van Wilke Jans Wortelboer, landgebruiker, van Jan Fokkes Niewolt,
wolkammer, van Geert Geerts Koopmans, molenmaker en van Jan Roelfs Pier,
hoedenfabrikant, allen van behoorlijke ouderdom en wonende te Oude Pekela.
014 - 4 februari 1813.
Hindrik Klaassens Kuiper en zijn zoon Willem Hindriks Kuiper, scheepstimmerlieden,
wonende te Oude Pekela, verkopen een kofschipshol, met uitzondering van het ijzerwerk dat
daarin is verwerkt, nieuw door de verkopers op hun scheepstimmerwerf te Oude Pekela in
1806 gebouwd, aan de heren Harm Harms Nap, koopman, wonende te Groningen en Nanno
Kranenborg, koopman, wonende te Oude Pekela. Koopprijs 2.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Theodorikus Ebe Romelingh, rentenier en van Pieter Jans Oosterend, oud-schipper, beiden
wonende te Oude Pekela.
015 - 9 februari 1813.
Jan Wolters de Boer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, doet afstand van en draagt
over aan Teunis Klatter, rentenier, wonende te Oude Pekela, een krediet die hij nog had
uitstaan ten laste van Andries Harms Okken en zijn echtgenote Grietje Mensens,
landgebruikers te Nieuwe Pekela en compagnie, zijnde Jan Menses Kloppenburg, eveneens
landgebruiker en mede wonende te Nieuwe Pekela, groot 439 gulden en 15 stuivers,
afkomstig van een halve stadsveenplaats te Nieuwe Pekela in de Noordercolonie op nr. zeven
gelegen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van Pieter Franken, koopman, eveneens wonende te Oude Pekela.
016 - 10 februari 1813.
Luppe Klaassens Noorman, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
koopman Koert Jans Dick, wonende te Nieuwe Pekela, de som van 257 gulden. Geeft als
onderpand een huis met nr. 395, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes, in
aanwezigheid van deze en van Eltje Schmaal, schoenmaker, eveneens wonende te Nieuwe
Pekela.
017 - 10 februari 1813.
Jan Arents Bakker, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan Jan Kiers
Nienhuis, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, een huis, getekend nr. 229, met een tuin
en twee kampen land, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nr. 34. Verkoopprijs 585 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes, in
aanwezigheid van deze en van Eltje Schmaal, schoenmaker, eveneens wonende te Nieuwe
Pekela.
018 - 10 februari 1813: [repertorium].
Verklaring van Aaffien Jans, weduwe van Klaas J. Drenth uit Oude Pekela dat Jacob Jacobs
Drent zetschipper is geweest op ........., genaamd “De Vier Winden”..
019 - 10 februari 1813: [repertorium].
Volmacht van Aaffien Jans voornoemd voor Jacob Jacobs Drent uit Oude Pekela betreffende
een zaak tegen Roelf Kremers.
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020 - 15 februari 1813: [repertorium].
Verklaring voor Jan Rigts Wever, Aeijldert Alberts Timmer, Jan Lammerts Dijk, Obbert
Roelfsema en drie anderen uit Oude Pekela inhoudende het overlijden Willem Ennoot in de
maand april 1804.
021 - 17 februari 1813.
Trientje Harms, zonder beroep, zijnde weduwe van Roelf Klaassen Koop, wonende te Nieuwe
Pekela, verkoopt in het openbaar haar losse goederen [volgt een lijst van de te verkopen
goederen]. Condities van de verkoop opgesteld te Nieuwe Pekela in het huis van Roelf
Klaassen Koop in aanwezigheid van de landbouwer Hindrik Jans Boon, wonende te Nieuwe
Pekela en van Rente Harms Middel, deurwaarder, wonende te Oude Pekela.
022 - 19 februari 1813.
Lammert Jans de Jonge en Klaas Lammerts de Jonge, scheepstimmerlieden, wonende te Oude
Pekela, doen afstand van en dragen over aan Nanno Jans Mulder, rentenier, eveneens
wonende te Oude Pekela, een bijlbrief ter grootte van 1427 gulden, opgericht en gepasseerd te
Oude Pekela voor Pastoor en geëligeerden op 17 augustus 1810, staande ten laste van Fikko
Berends, schipper, en zijn vrouw Hillegien Jans, wonende aan boord. Deze overdracht is
geschied voor 960 gulden en 14 stuivers.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend, oud-schipper en van Kasper Alberts Luchtenburg, boerenknecht,
beiden wonende te Oude Pekela.
023 - 20 februari 1813.
Here Harms de Weerdt, praamschipper, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Anna Harms, verkoopt aan Anna Hindriks Smit en Geertruida Hindriks Smit,
beiden zonder beroep en wonende te Oude Pekela, o.a. een huis nr. 241, staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nr. 18.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Theodorikus Ebe Romeling, rentenier en Kasper Alberts Luchtenburg, beiden wonende te
Oude Pekela.
024 - 20 februari 1813: [repertorium].
Verklaring door Hindrik Jans Klatter, Jacob Jans Mooi, Roelof Kremers, Jacob Jacobs Mooi,
Geert Dubben, Jan Muller, Philippus Muller, allen uit Oude Pekela op verzoek van Jan Jans
van Lintel dat Jan Berends van Lintel en Willem Willems Lohman overleden zijn.
025 - 23 februari 1813.
Klaas Gerrits Mulder, stelmaker en Jurrien Jacobs Schuring, schipper, beiden wonende te
Nieuwe Pekela, de eerstgenoemde in hoedanigheid van voogd en de laatstgenoemde van
toeziend voogd over het minderjarig kind van wijlen Roelf Hindriks Grimminga bij wijlen
Hillegien Gerrits Mugge in echte verwekt, verkopen in het openbaar de losse goederen van
hun pupil zoals in bijgaande lijst vermeld [volgt lijst van te verkopen goederen].
Het proces-verbaal van de verkoop is opgemaakt te Nieuwe Pekela in het huis van Klaas
Gerrits Mulder voornoemd en in aanwezigheid van Juda Gerson Oppenheim, koopman en van
Reinder Barghuis, zonder beroep, beiden wonende te Oude Pekela.
026 - 24 februari 1813: [repertorium].
Verklaring door G .... Heeres en Albert Klaassens Oldenburger uit Nieuwe Pekela inhoudende
dat Geertruid Berends Eekhoff erfgename is van de te Amsterdam overleden Abraham
Berends Eekhoff.
027 - 25 februari 1813: [repertorium].
Toestemming van Grietje Jans en Garrelt Jans uit Nieuwe Pekela tot het huwelijk van hun
zoon Jan Garrelt Tobias met Anna Diephuis uit Farmsum.
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028 - 26 februari 1813: [repertorium].
Zaak tussen Roelof Kremers en anderen uit Oude Pekela betreffende een schip van Israël Jans
Vos.
029 - 27 februari 1813: [repertorium].
Verklaring voor mevrouw Frisina Post, weduwe van W.J. Meijer uit Oude Pekela, op Hindrik
Post uit Winschoten betreffende een openbare verkoop te Nehrmoor.
030 - 27 februari 1813: [repertorium].
Volmacht voor mevrouw Geertje Meijer, echtgenote van Willem M. Pot uit Oude Pekela.
031 - 1 maart 1813.
Scholte Roelfs Besseling, landgebruiker, wonende te Vlagtwedde, verkoopt aan de eerzame
Jan Boels ter Borg, landgebruiker, wonende te Onstwedde, een akker bouwland, de "voorhols"
genaamd, groot ca. twee mudden in zaadts en elf möllen breed, gelegen op de Holte bij
Onstwedde. Verkoopprijs 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in aanwezigheid van Pieter Jans Oosterend, schipper,
en Theodorikus Ebe Romelingh, rentenier, beiden wonende te Oude Pekela.
Scholte Roelfs Besseling tekent met de achternaam "Besling".
032 - 4 maart 1813.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, in hoedanigheid van voogd en Klaas
Egberts Wildeboer, bakker, eveneens wonende te Oude Pekela, in hoedanigheid van toeziend
voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jacobs Duiven bij wijlen Hindrikje
Klaassens Potjewijt in echte verwekt, mede verschijnende voor Freerk Christiaans,
timmerman, wonende te Veendam, als sibbevoogd over dezelfde minderjarige kinderen,
verkopen de nader te noemen vaste goederen uit de nalatenschap van Hindrik Jacobs Duiven
[volgt beschrijving van de goederen]. Genoemd worden o.a. een huis, getekend met nr. 406,
met een tuin en een stadsveenplaats er achter, bestaande uit groen- en bouwlanden met enige
dalgronden ter grootte van ca. 29 mudden (negen hectares en ruim 31 aren), alles staande en
gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond op nr. drie van de ongedeelde lotten van
Dreeuws en enkele kampen bouwland.
Verwezen wordt o.a. naar het huwelijkscontract tussen Hendrik Jacobs Duiven en Aaltje
Arents Niebuur, opgemaakt te Oude Pekela voor Pastoor en geëligeerde op 2 februari 1804;
een verzegelde koopbrief, gepasseerd voor Pastoor en geëligeerde te Oude Pekela op 24
februari 1803; een scheidings- en delingbrief, mede gepasseerd voor Pastoor en geëligeerde te
Oude Pekela op 9 maart 1796.
Gedaan te Oude Pekela op 3 maart 1813, teneinde gedeponeerd te worden op het kantoor van
de notaris.
033 - 6 maart 1813: [repertorium].
Volmacht door Hindrik Jans Nagel uit Oude Pekela op Hindrik Themmes.
034 - 13 maart 1813.
Hillegien Jans, zonder beroep, weduwe van wijlen Jan Adams Mars, wonende te Oude Pekela,
bedlegerig doch goed en wel bij haar verstand, maakt haar testament op. Zij vermaakt en
legateert aan Reint Jacobs Fijn, schipper, wonende te Oude Pekela, het recht, om na haar
overlijden, gedurende één jaar te mogen wonen in haar huis te Oude Pekela en mede
gedurende die tijd het gebruik te mogen hebben van de tuin die daarbij hoort. Verder krijgt hij
tot aandenken haar gouden oorijzer, bestemd voor zijn kinderen, nadat zij overleden is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testatrice in aanwezigheid van Egbert
Geerts Sterenborg, koopman, van Egbert Wildeboer, percepteur van de directe belastingen,
van Jan Middel, schipper en van Reinder Barghuis, commissiehandelaar, alle vier wonende te
Oude Pekela.
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035 - 17 maart 1813.
Willem Hindriks Kuiper, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verbindt zich aan
Pieter Berends Witkop, schipper, eveneens wonende te Oude Pekela, om op de scheepswerf
van Hindrik Klaassens Kuiper te Oude Pekela ten behoeve van Pieter Berends Witkop
voornoemd, een nieuw kofschipshol te voltooien.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Pieter Berends Kolk, schipper en van Theodorikus Ebe Romelingh, rentenier, beiden wonende
te Oude Pekela.
Met verklaring van Willem Hindriks Kuiper dat het bouwen van dit schip 60 dagen in beslag
zal nemen.
036 - 23 maart 1813.
De eerzame Aeijke Wilkes Hesse, landgebruiker, wonende te ter Walslage in het kerspel
Sellingen, verkoopt in het openbaar [boeldag] zijn goederen [volgt lijst met goederen].
Gedaan te Vlagtwedde in het huis van Wilke Hesse, in aanwezigheid van Rente Harms
Middel, deurwaarder, wonende te Oude Pekela en van Harm Jans Boskers, landgebruiker,
wonende te Wedde.
037 - 24 maart 1813: [repertorium].
Volmacht van Margaretha Maibane (?) uit Vlagtwedde op Nicolas Dijk uit Gramsbergen
betreffende een zaak van John Maibane (?).
038 - 25 maart 1813.
Klaas Egberts van der Veen, koopman, wonende te Winschoten en zijn broer Egbert Egberts
van der Veen, boerenknecht, wonende te Westerlee, sinds kort meerderjarige kinderen en
erfgenamen van wijlen Egbert Jurriens en zijn overleden vrouw Janna Dieters, in leven
echtgenoten en wonende te Nieuwe Pekela verklaren de rekening en administratie
goedgekeurd te hebben van hun voorstanders, te weten Jurrien Alberts de Boer, in zijn
hoedanigheid van voogd, Berend Popkes in zijn hoedanigheid van sibbevoogd en Hindrik
Deddes in zijn hoedanigheid van toeziend voogd, alle drie landgebruiker van beroep en
wonende te Nieuwe Pekela, zijnde deze rekening en administratie die zij gehouden hebben
over alle goederen van de broers Van der Veen voornoemd. In de akte wordt verder vermeld
dat de voorstanders nog niet ontslagen zijn van de voogdij over de eerste comparenten
afwezige broeder Jurrien Egberts van der Veen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van Joseph Brons, koopman, eveneens wonende te Oude Pekela.
039 - 3 april 1813.
Egbert Jans Drenth, arbeider, wonende te Nieuwe Pekela, mede optredende voor zijn
echtgenote Lammegien Wichers Panneman, verkoopt aan Freerk Toorman, koopman en diens
echtgenote Geessien Harmannus Poker, mede wonende te Nieuwe Pekela, een opstrekkende
heerd groen- of bouwland, alles gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nr. 39
gelegen.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes in
aanwezigheid van deze en van Hindrik Jans Boon, landgebruiker en mede wonende te Nieuwe
Pekela.
040 - 5 april 1813.
Anna Jacobs Duin, zonder beroep, weduwe van Sjoert Hessels Buusman, wonende te Oude
Pekela, neemt op rente van Melle Willems Pot, rentenier, mede wonende te Oude Pekela, de
som van 236 gulden. Stelt als onderpand een huis en tuin, thans door Jacob Sjoerds gehuurd,
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, tegenover de zogenaamde rode klap.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken, in aanwezigheid van deze
en van Jan Okkes Kuiper, schipper, mede wonende te Oude Pekela.
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041 - 5 april 1813.
Wibrand Kranenborg, koopman, wonende te Oude Pekela op nr. 661, verklaart dat in het
hoofddiep te Oude Pekela de schipper Frans Roelfs Meijer ligt, komende met zijn praamschip,
zonder naam, van Groningen en bevattende een lading, bestaande uit 20 okshoofden rode
bordeaux blaije wijn gemerkt WK No. 514 en vijf okshoofden wijn Medoc choise, gemerkt
WK No. 534, geladen te Antwerpen (B) op 6 februari 1813 en bestemd voor comparant
Kranenborg. Deze verklaart echter dat hij vermoedt dat deze wijn van een andere kwaliteit is,
dan dat hij heeft ingekocht, reden waarom hij eerst wil proeven alvorens de wijn af te nemen.
Daarom heeft Kranenborg in aanwezigheid van o.a. notaris Piccardt een smaakproef gehouden
en op basis daarvan bedoelde wijn niet geaccepteerd. De notaris heeft van de bevindingen
proces-verbaal opgemaakt in aanwezigheid van de schoolmeester Berend van Dijk en de
koopman Joseph Brons, beiden wonende te Oude Pekela.
042 - 6 april 1813.
Op verzoek van Hindrik Brons, Aaltje Hindriks Brons, Jan Jans Pot, Geert Hindriks Brons,
timmerlieden, allen wonende te Oude Pekela en Jacob Hindriks de Haan, namens zijn
minderjarig kind, echtgenoot van Swaantje Hindriks Brons, wonende te Veendam, vindt de
openbare verkoop plaats van hun losse goederen.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de kuiper Jan Troost in aanwezigheid van Reinder
Barghuis, commissionair en van Jan Okkes Kuiper.
043 - 8 april 1813.
De kastelein Klaas Franken, wonende te Oude Pekela, verkoopt in het openbaar de volgende
goederen: [volgt een lijst met goederen bestaande grotendeels uit vleeswaren].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken voornoemd en in aanwezigheid de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de timmerman Jannes P. Blok, beide wonende te
Oude Pekela.
044 - 9 april 1813.
Tjebbe Derks de Jonge, rentenier, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Engeltje Derks Hesselink om ten laste van Grietje Esders, weduwe van wijlen Jan
Harms Smit, wonende te Oude Pekela, in het openbaar te verkopen vier kampen land, gelegen
te Oude Pekela, noorkant, stadsgrond, op nr. 12. Koper is Tjebbe Derks de Jonge voornoemd.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel en in aanwezigheid van de
pleitbezorger Uge Uges, wonende te Winschoten en van de deurwaarder Rente Harms Middel,
wonende te Oude Pekela.
045 - 15 april 1813.
Inventarisatie van de goederen uit de nalatenschap van wijlen Isebrand Meertens Bultena,
overleden in april 1793, laatst gewoond hebbende op de Bult onder Bellingwolde en welke
goederen nog onder toezicht staan van zijn weduwe Frouwe Roelofs, zonder beroep en thans
wonende te Oude Pekela. Gewezen wordt op de bepalingen in hun huwelijkscontract,
opgemaakt voor pastoor Jacobus Borgesius te Bellingwolde op 18 april 1755.
Deze inventaris wordt opgemaakt op verzoek van Jan Isebrands Mulder, bakker, echtgenote
van Trientje Berends Buning, van Okke Isebrands Bultena, koopman, beiden wonende op de
Bult onder Bellingwolde, van Roelf Isebrands Bultena, bakker, wonende te Bellingwolde en
echtgenote van IJke Harms, van Roelf Abels Pot, bakker, wonende op de Draijerij onder
Bellingwolde, uit naam en vanwege zijn echtgenote Tetje Isebrands Bultena en verder van
Willemina Isebrands Bultena, kasteleinse en weduwe van wijlen Wessel Broersema, wonende
te Zuidbroek, van Willem Isebrands Bultena, kastelein, wonende te Oude Pekela, van Harm
Derks Hesselink, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, namens zijn echtgenote
Geertje Isebrands Bultena en tenslotte van Jan R. Steen, maire van Jemgum (Dld) en aldaar
wonende als vreemde voogd over de kinderen van wijlen de predikant Arius Kranenborg bij
wijlen zijn echtgenote Aaffien Isebrands Bultena in echte verwekt, allen kinderen en
kleinkinderen van voornoemde Isebrand Meertens Bultena en echtgenote Frouwe Roelofs. Zij
verzoeken om de verkoop van de goederen, zijnde de helft die door Isebrand Meertens
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Bultena bij zijn dood is nagelaten terwijl de andere helft in eigendom blijft van zijn weduwe.
Verdeeld worden o.a. een huis, landerijen, schuldbrieven en een zitplaats in de kerk van Oude
Pekela. Tijdens het huwelijk van Isebrand Meertens Bultena met Frouwe Roelofs is
ingebracht een bedrag van 2.000 gulden, afkomstig van de ouders van Frouwe Roelofs,
namelijk van Roelof Leffers en zijn echtgenote Tetje Feijes. Ook wordt nog door Frouwe
Roelofs in het huwelijk gebracht een bedrag van 695 gulden, 19 stuivers en vijf duiten
afkomstig uit de boeldag die gehouden is na het overlijden van Roelof Leffers en vrouw, te
Bellingwolde op 24 + 25 juli 1777.
Opgemaakt te Oude Pekela in het huis van Frouwe Roelofs voornoemd en in aanwezigheid
van de landgebruiker Jan Halbes Potjewijt en de schipper Jacob Pieters Brons, beiden
wonende te Oude Pekela.
046 - 15 april 1813.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, handelende als voogd, Klaas
Wildeboer, bakker, eveneens wonende te Oude Pekela, handelende als toeziend voogd over
Femmechien, Annechien en Klaas, de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jacobs
Duiven bij wijlen Hindrikje Klaassens Potjewijt in echte verwekt en als erfgenaam van
voornoemde Hindrik Jacobs Duiven, mede voor Aaltje Arents Nijboer, de weduwe van
voornoemde Hindrik Jacobs Duiven, wonende te Oude Pekela, verkopen de vaste goederen uit
de nalatenschap van eerdergenoemde Hindrik Jacobs Duiven, bestaande uit een huis, tuin en
landerijen, in vier percelen, alles staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond,
nr. drie en vier, ongedeeld in de vijf lotten van Drews. De verkoop vindt plaats na het
aansteken en nadien uitgaan van waskaarsjes. Kopers zijn geworden Harke Tjakkes Dijkstra,
verwer, Joseph Pieters Nijboer, arbeider, Melle Willems Pot, rentenier en Tunnies Reints de
Jonge, schipper, allen wonende te Oude Pekela.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel en in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de rentenier Koert H. Middel, beiden wonende te
Oude Pekela.
047 - 19 april 1813.
Huwelijkscontract tussen Geert Roelfs Bruggers, boerenknecht, thans nog wonende te
Sellingen, meerderjarige zoon van Roelf Lukens en echtgenote, wijlen Antje Geerts, &
Tallechien Harms Hensems, zonder beroep, inwonende bij haar ouders te Veenhuizen onder
Onstwedde, minderjarige dochter van de landgebruikers Harm Mensens Hensems en zijn
echtgenote Lammegin Hiskes Hensems. Het huwelijk zal binnenkort plaatsvinden. De door
beiden in het huwelijk in te brengen goederen zullen buiten de gemeenschap blijven.
Bruidegom en bruid zullen na hun huwelijk intrekken bij de ouders van de bruid.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Sijmons Strating in
aanwezigheid van deze en van Aeijke Wilkes Hesse, landgebruiker, wonende te ter Walslage
onder Sellingen.
048 - 20 april 1813: [repertorium].
Volmacht van Pietje Hindriks Spelde uit Oude Pekela op Anton Giese uit Antwerpen om het
salaris te ontvangen van haar overleden zoon Hindrik Derks Smilde.
049 - 26 april 1813.
Berend Hindriks Alveringh, grondeigenaar, wonende te Vlagtwedde, maakt testament op. Hij
legateert aan zijn echtgenote Metje Heres Hazelhoff het vruchtgebruik van al zijn bezittingen.
Alle voorgaande testamenten worden hierbij herroepen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van
Harmannus Molanus á Doedens, landeigenaar, van Theodorikus Ebe Romelingh, rentenier,
van Pieter Berends Kolk, schipper en van Andries Johannes Kok, varensgezel, allen wonende
te Oude Pekela.
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050 - 26 april 1813.
Metje Heres Hazelhoff, zonder beroep, echtgenote van Berend Hindriks Alveringh, wonende
te Vlagtwedde, maakt testament op. Zij legateert aan haar echtgenoot Berend Hindriks
Alveringh het vruchtgebruik van al haar bezittingen. Alle voorgaande testamenten worden
hierbij herroepen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van
Harmannus Molanus á Doedens, landeigenaar, van Theodorikus Ebe Romelingh, rentenier,
van Pieter Berends Kolk, schipper en van Andries Johannes Kok, varensgezel, allen wonende
te Oude Pekela.
051 - 27 april 1813.
Berend Harms Spelde, oud-schipper, en diens echtgenote Elisabeth Pieters, wonende te Oude
Pekela verkopen in het openbaar hun losse goederen [volgt lijst met goederen].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Berend Harms Spelde en in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de commissionair Reinder
Barghuis.
052 - 29 april 1813.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, als voogd en Klaas Wildeboer,
bakker, eveneens wonende te Oude Pekela, als toeziend voogd over Femmechien, Annechien
en Klaas, minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jacobs Duiven bij wijlen Hindrikje
Klaassens Potjewijt in echte verwekt en in zijn hoedanigheid van beneficair erfgenaam van
Hindrik Jacob Duiven voornoemd en optredende voor Aaltje Arents Nijboer, de weduwe van
wijlen Hindrik Jacobs Duiven, wonende te Oude Pekela, verzoekt de notaris over te gaan aan
de toewijzing aan de hoogstbiedende en laatst verhogende van de vaste goederen afkomstig
uit de nalatenschap van Hindrik Jacobs Duiven voornoemd, die bestaan uit huis, tuin en
landerijen, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, zoals uitvoerig
omschreven in de akten van 3 en 4 maart 1813.
Hoogste bieder op het huis, getekend 406, met de tuin en de daarachter liggende landerijen,
bestaande uit groen- en bouwland en dallen ter grootte van ca. 9 hectare en ruim 31 aren, alles
staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond op nr. drie in de ongedeelde lotten
van Drews, getaxeerd op 4.500 gulden, is Harke Tjakkes Dijkstra, blauwverver, wonende te
Oude Pekela, die voor dit alles geboden heeft het bedrag van 4.560 gulden en koper is
geworden. Van enkele dallen en hoogveen wordt koper Harm Jans Middel, veenmeester,
wonende te Oude Pekela. De kamp bouwland, voorkomende op nr. drie, zijnde ca. 72 aren en
30 meter, evenals de woning, tuin en landerijen gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond op nr. vier in de vijf ongedeelde lotten van Drews, worden gekocht door de
rentenier Melle Willems Pot, wonende te Oude Pekela, voor zijn zoon Willem Melles Pot,
schipper en eveneens wonende te Oude Pekela. Verder is koper geworden van een kamp
bouwland op lot nr. vier, gerekend vanaf het hoofddiep het eerste stuk ter grootte van ca. twee
mudden, Joseph Pieters Nijdam, arbeider, wonende te Oude Pekela, voor 165 gulden.
Daarnaast is het tweede kamp bouwland, gekocht door Matje Jacobs Duiven, die bij monde
van Tunnies Reints de Jonge geboden heeft het bedrag van 155 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel en in aanwezigheid
van de timmerman Freerk Christiaans, wonende te Veendam, sibbevoogd van voornoemde
kinderen, en in aanwezigheid van de getuigen Koert Harms Middel, zonder beroep en de
deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
053 - 30 april 1813.
Jarke Addes Mening, arbeider, wonende te Hoorn onder Wedde, verkoopt aan Engel Roelfs
Steenhof, timmerman en aan Engelina Berends Hesseling, zonder beroep, wonende te
Blijham, een huis en tuin, staande en gelegen te Blijham in de heerd van Albert Sibolts ten
Have. Koopprijs: 700 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van kastelein Klaas Franken en in
aanwezigheid van de landeigenaar Harm Everts Eggens wonende te Blijham en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
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054 - 30 april 1813.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, en Klaas Egberts Wildeboer, bakker,
eveneens wonende te Oude Pekela, in hoedanigheid van voogd resp. toeziend voogd over de
minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jacobs Duiven, veilen in het openbaar de losse
goederen uit de nalatenschap van Hindrik Jacobs Duiven voornoemd [volgt lijst met losse
goederen].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik Jacobs Duiven voornoemd en in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de commissionair Reinder
Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
055 - 30 april 1813.
De eerzame Wilke Jans Wortelboer, landgebruiker te Oude Pekela en Hindrik Feijen,
koopman, wonende te Nieuwe Pekela, de eerste in hoedanigheid van voogd en de laatste in
hoedanigheid van toeziend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Geert Scholte bij
wijlen Elisabeth Pot in echte verwekt en als zodanig belast met de administratie van hun pupil
genaamd Jan Geerts Scholte, verkopen in het openbaar, naar aanleiding van een vonnis tegen
Catharina Braamsma, geassisteerd door haar echtgenoot Berend Kloppenborg, koopman te
Oude Pekela, ten gunste of laste van Catharina Braamsma voornoemd, een huis getekend met
nr. 409 en van een tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond. De koper
van voornoemd huis en tuin is geweest de horlogemaker Hindrik Hindriks Kuiper, wonende te
Beerta, die daarvoor geboden heeft het bedrag van 985 gulden. Als borg heeft zich gesteld de
kuiper Hindrik Barelds Kuiper, wonende te Beerta.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de bakker Hindrik Jacobs Draijer en in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
056 - 1 mei 1813.
Anna Jacobs Duin, zonder beroep, weduwe van Sjoert Hessels Buusman, wonende te Oude
Pekela, verkoopt aan de schipper Harm Geerts Smit, wonende te Oude Pekela, een kampje
land, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op nr. 6 tegen de Veendijk aan, op eigen grond.
Koopprijs: 36 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van
de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de schipper Pieter Berends Kolk, beiden
wonende te Oude Pekela.
057 - 1 mei 1813.
Jan Hindriks Smit, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Elsje Derks, neemt op rente van de schipper Pieter Berends Kolk, eveneens
wonende te Oude Pekela, een bedrag van 500 gulden. Tot zekerheid worden door Jan
Hindriks Smit gesteld vier kampen groen- en bouwland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
beneden de verlaten, gedeeltelijk gelegen op stadsgrond nr. 23 en gedeeltelijk op eigen grond
op nr. 24.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Theodorikus Ebe Romelingh, rentenier en van Pieter Jans Oosterend, oud-schipper, beiden
wonende te Oude Pekela.
058 - 4 mei 1813.
Berend Harms Spelde, schipper en zijn echtgenote Elisabeth Pieters, beiden wonende te Oude
Pekela, verkopen en dragen over aan Jan Hindriks van der Veen, landgebruiker en zijn
echtgenote Roelffien Jans Velvis, de laatstgenoemde zonder beroep, wonende thans te Oude
Pekela, een boerenplaats, bestaande uit een huis getekend met nr. 228, tuingrond, groen- en
bouwland, alles staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond op de nummers 15
en 15½. Verkoopprijs: 1.200 gulden, uit te betalen aan Melle Willems Pot aan wie de
verkopers nog geld schuldig zijn.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van de veenmeester Harm Jans Middel en de schipper Jan Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
059 - 5 mei 1813.
Grietje Meinders, arbeidster, wonende te Oude Pekela, weduwe van Goossen Sjourts,
verkoopt en draagt over aan de kastelein Wilke Tonkes, wonende te Oude Pekela, een huis
getekend met nr. 721, staande en gelegen te Oude Pekela, stadsgrond, ten oosten op de Dijk.
Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke Tonnis voornoemd en in
aanwezigheid van de landgebruiker Koert Jans Middel en van de bakker Marinus Wildeboer,
beiden wonende te Oude Pekela.
060 - 5 mei 1813.
Klaas Lammerts de Jonge, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela en Jan Hindriks
Naatje, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkopen aan de rentenier Nanno Jans
Mulder, wonende te Oude Pekela, een tjalkschipshol, lang over steven 64 voet, wijd over zijn
berghouten 13½ voet, hol op zijn uitwatering 5¼ voet, alles Groninger maat, nog niet geheel
voltooid, liggende op de helling van Lammert Jans de Jonge te Oude Pekela, alwaar deze is
gebouwd in de jaren 1810, 1811 en 1812. Verkoopprijs: 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van oudschipper Pieter Jans Oosterend en van schipper Pieter Berends Kolk, beiden wonende te Oude
Pekela.
061 - 6 mei 1813.
Willem Sibolts ten Have, landeigenaar, wonende te Nieuwolda, neemt op rente van Geert
Harms Meijer, landeigenaar, wonende te Jipsinghuizen onder de maire van Vlagtwedde, een
som van 2.000 gulden. Stelt als onderpand zijn boerenplaats, bestaande uit een boerenhuis met
tuin en een opstrekkende heerd land, ter grootte van ca. 42 deimten, staande en gelegen in
Delden onder Nieuwolda. Verder is verschenen Abel Jacobs Dethmers, landgebruiker,
wonende te Blijham, die zich voor de terugbetaling van het geleende bedrag borg stelt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de herbergier Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de zilversmid Johannes Nijholt. wonende te Oude Pekela.
062 - 10 mei 1813.
Tidde Berends Tjabbes, landgebruiker, wonende te Lutjeloo onder de maire van Wedde,
verkoopt en draagt over aan de kleermaker Steven Jans van der Tuuk en aan de arbeider
Aeijelt Jans van der Tuuk, beiden wonende te Wedderveer onder Wedde, een huis met een
appelhof, werf en tuingrond, alles staande en gelegen bij het Wedderveer onder de maire van
Wedde, hebbende het verkochte mede het recht op vier grafsteden op het kerkhof te Wedde.
Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Tonkes en in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Klaas Derks de Groot, wonende te Nieuwe
Pekela.
063 - 10 mei 1813.
Hindrik Derks de Groot, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van Tidde
Berends Tjabbes, landgebruiker en zijn echtgenote Nantje Hindriks Hollander, wonende te
Lutjeloo onder de maire van Wedde, een bedrag van 500 gulden. Als zekerheid voor deze
lening en de verschuldigde rente stelt Hindrik Derks de Groot zijn twee kampjes land, gelegen
te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond op nr. 39. Verder verscheen Klaas Derks de Groot,
landgebruiker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, die zich inliet als borg.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Tonkes en in
aanwezigheid van deze en van Aeijelt Jans van der Tuuk, wonende op het Wedderveer onder
Wedde.
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064 - 11 mei 1813: [repertorium].
Verklaring van Harm Geerts Gortemaker, Sibrand Hindriks Oostra en Jan Hindriks Norder uit
Oude Pekela dat Geert Willems Holvast, meer dan 20-jaar geleden te Oude Pekela is
overleden.
065 - 15 mei 1813: [repertorium].
Verklaring van Jan Hindriks Smit en Klaas Jans Drijfhamer uit Oude Pekela dat Elsien Jans
Poker vóór 10 jaar is overleden.
066 - 18 mei 1813.
Huwelijkscontract tussen de kleermaker Albert Berends Kleermaker & de dienstmeid
Geessien Derks Drok, meerderjarige dochter van de landgebruiker Derk Harms Drok en
echtgenote Janna Willems, allen wonende te Onstwedde. Het huwelijk wordt binnenkort
gesloten. Alle in te brengen goederen zullen buiten de gemeenschap vallen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris en in aanwezigheid van
de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de negotiant Pieter Reints Brons, beiden wonende te
Oude Pekela.
067 - 19 mei 1813: [repertorium].
Verklaring door Egbert Geerts Sterenborg, Reint Jacobs Fijn en door G.B. Timmer, allen uit
Oude Pekela dat Geert Buus, overleden in Oude Pekela.
068 - 22 mei 1813.
Jacob Harms Heres, boer, wonende op de Ekamp onder de gemeente Finsterwolde en Harm
Jans Reininga, slager, wonende te Beerta, nemen op rente van de landgebruikers Juke Harms
van Delden en van Homme Tjarks ten Have, beiden wonende te Blijham, in hoedanigheid van
diakenen van de gereformeerde gemeente van Blijham, een bedrag van 195 gulden, welk
bedrag de eerste twee comparanten wegens koopprijs hadden te vorderen voor een huis en
annexen van de arbeider Tunnies Jurriens Lamaijer, wonende te Blijham [zie akte 141 van 23
nov. 1812].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken en in
aanwezigheid van deze en van de koopman Theodoor Brons, beiden wonende te Oude Pekela.
069 - 23 mei 1813.
Christina Aeijkes Nannings, landeigenares, wonende te Bellingwolde, verhuurt aan de
landbouwer Geert Wilkes Geertsema en echtgenote Anna Nannes, eveneens wonende te
Bellingwolde, een opstrekkende heerd land met daarop een boerderij staande en gelegen te
Bellingwolde. [In de akte wordt gesproken over het weer opbouwen van de afgebrande schuur
van de boerderij]. Huurprijs: 800 gulden. Stelt zich als borg de landgebruiker Wilke Geerts
Geertsema, wonende op het kloosterland onder de maire van Wijmeer, zijnde de vader van de
huurder.
Gedaan te Bellingwolde in het huis van de verhuurster en in aanwezigheid van de
landeigenaar Harm Freerks Bregenbeek en van de arbeider Warntje Habbes, beiden wonende
te Bellingwolde.
070 - 24 mei 1813.
Derk Sikkes de Boer, landgebruiker, wonende op het Stadskanaal onder de maire van Nieuwe
Pekela verkoopt in het openbaar een derde gerechtigheid in twee veenplaatsen gelegen bij het
Stadskanaal in de zogenaamde 26ste en 27ste honderd roe, zijnde iedere plaats 250 roeden
lang en beide plaatsen mandelig met Nanne Renses en Pieter Jans. De koopprijs moet voldaan
worden aan Wubbo Jans Frouws en Aeijke Jans Wilsing, landeigenaars, wonende te
Veenhuizen. De hoogste bieders zijn geweest de landgebruikers Pieter Jans Smit en Nanne
Renses Soersema [tekent met “Sjursma”], beiden wonende te Nieuwe Pekela, die daarvoor
hebben geboden het bedrag van 2.950 gulden, voor welk bedrag zij koper zijn geworden.
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Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels en in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude
Pekela.
071 - 25 mei 1813.
Michiel Jans Buirema, landgebruiker en zijn echtgenote Aaltje Edes, zonder beroep, wonende
te Westerlee, nemen op rente van de landgebruiker Albert Remkes Wibeling, wonende te
Weende onder Vlagtwedde, het bedrag van 1.500 gulden. Geven als onderpand 1) een kamp
kleiland, gelegen te Blijham, groot vier deimt, 2) een dito kamp kleiland, groot drie deimten,
gelegen te Blijham in de zogenaamde de Gaaren, 3) een opstrekkende heerd land, met daarop
een boerderij, staande en gelegen te Hoorn onder Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken en in
aanwezigheid van deze en van de koopman Albert Dijkama, wonende te Nieuwe Pekela.
072 - 25 mei 1813.
Eppe Roelfs de Boer, landgebruiker, wonende te Noordbroekster Hamrik neemt op rente van
de rentenier Derk Harms Hesselink, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 320 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken en in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Jan Menses Kloppenborg, wonende te
Nieuwe Pekela.
073 - 26 mei 1813: [repertorium].
Verklaring door Harm Jans Middel en anderen uit Oude Pekela op verzoek van Harm
Wolthuis dat Pieter Harms Wolthuis in 1794 is overleden.
074 - 28 mei 1813: [repertorium].
Verklaring door Jan Hindriks op Heikens en anderen uit Oude Pekela dat Harm Berends
Sasker in 1789 is overleden.
075 - 28 mei 1813.
Jan Menses Kloppenborg, landgebruiker en zijn echtgenote Hindrikjen Hindriks Bronsema,
zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, nemen op rente van de landgebruiker Hindrik Jans
Hits, wonende te Veenhuizen in de maire van Onstwedde, een bedrag van 900 gulden. Stellen
tot zekerheid hun 1/5 gerechtigheid in twee stukken veen, aangekocht van Harm Jans
Tunteler, gelegen bij Veenhuizen, zijnde het ene stuk genaamd de Nieuwe Plaats en het
andere stuk genaamd Het Smalle Stuk.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken en in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Jochem Geerts Geertsema, wonende te
Blijham.
076 - 29 mei 1813.
Reint Geerts Reints, landgebruiker, wonende te Onstwedde en Menne Berends Liefsting,
landgebruiker, wonende te Vlagtwedde, aangewezen om deel uit te maken van de Nationale
Militie aan de ene kant en Koop Koops Daal, boven de 30 jaar, wonende op het Stadskanaal
onder de maire van Nieuwe Pekela, als plaatsvervanger aan de andere kant, verklaren te zijn
overeengekomen dat Koop Koops Daal de plaatsvervanger wordt van Reint Geerts Reints.
Reint Geerts Reints daarentegen zal daarvoor per week betalen het bedrag van vijf gulden en
15 stuivers, welke bedrag voor de ene helft zal worden betaald aan de echtgenote van Koop
Koops Daal, Anna Goossens, wonende op het Stadskanaal en de andere helft aan Koop Koops
Daal zelf.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in aanwezigheid van de herbergier Meerten Richts en
de oud-schipper Tjebbe Derks de Jonge, beiden wonende te Oude Pekela.
077 - 29 mei 1813.
Margien Jacobs Draijer, zonder beroep, weduwe van Freerk Swiers, wonende te Nieuwe
Pekela en haar broer Hindrik Jacobs Draijer, verlaatmeester, wonende te Oude Pekela, nemen
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op rente van de bakker Harm Bouman, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 200 gulden.
Tot zekerheid stelt de tweede comparant Hindrik Jacobs Draijer zijn huis met tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, letter A, nr. zeven tegenover het middenste verlaat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van de rentenier Jan Arents Tjaden, beiden wonende te Oude Pekela.
078 - 29 mei 1813.
Arent Rengers Brouwer, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
bakker Harm Bouman, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 500 gulden. Stelt als
onderpand zijn halve stadsveenplaats van ca. 25 deimten, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
op nr. 58.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de herbergier Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de schuitevaarder Jacob Jacobs Mooi, eveneens wonende te
Oude Pekela.
079 - 31 mei 1813.
Jan Balsters Pieters Hilvering, landgebruiker, wonende te Veele in de maire van Vlagtwedde,
neemt op rente van de landgebruikers Hindrik Alberts Smit, in zijn hoedanigheid van voogd
en van Jan Harmannus Twiest, wonende te Sellingen, in zijn hoedanigheid van toeziend
voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Berend Alberts Smit bij zijn vrouw
Grietje Jans in echte verwekt, een bedrag van 235 gulden. Stelt als onderpand zijn huis,
getekend met nr. 12, met een daarbij gelegen tuin, alles staande en gelegen te Veele onder
Vlagtwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
080 - 31 mei 1813.
Reint Tammes de Ruiter, bakker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Sophia Egges Martinus, neemt op rente van de rentenier Derk Harms Hesselink,
eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 200 gulden. De eerst genoemde comparant
verhypothiseerd daarbij een huis met daarachter liggende tuin, nr. 748, staande en gelegen te
Oude Pekela, noordkant, bij het benedenste verlaat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
081 - 31 mei 1813: [repertorium].
Zaak tussen Petrus Johannes Huisinga uit Oude Pekela en N.P. Keizer uit Delfzijl.
082 - 2 juni 1813: [repertorium].
Verklaring door Jan Reinders Boeling, Lauter Christiaans en anderen uit Pekela inhoudende
het overlijden van Sieger Kornellis en Annechien Dieters te Nieuwe Pekela voor 13 resp. 10
jaar.
083 - 2 juni 1813: [repertorium].
Verklaring door Jan Berends van Oosten, Jan Reints Nap en anderen uit Oude Pekela dat Jan
Geerts Rietmeijer uit Oude Pekela onnozel is.
084 - 5 juni 1813.
Pieter Franken, koopman, wonende te Oude Pekela, legt rekening en verantwoording af
wegens zijn voogdijschap die hij heeft gehad over de drie nader te noemen kinderen van
wijlen Egbert Franken en echtgenote wijlen Elisabeth Pieters, in leven wonende te
Winschoten, en over de goederen van deze kinderen. Verder heeft hij verklaard dat de overige
voogden waren Willem Karssies, wonende te Groningen, als sibbevoogd en de schoolmeester
Jan Abbinga, wonende te Winschoten, als vreemde voogd. De hiervoor bedoelde kinderen zijn
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de varensgezel Johannes Franken, wonende te Oude Pekela en de dienstmeiden Geertje
Franken en Elsien Franken, wonende te Winschoten, alle drie inmiddels meerderjarig
geworden. In de administratie bevindt zich o.a. 1) een verzegelde schuld- of rentebrief ten
laste van Edo Pieters en vrouw Elisabeth Filippus, groot 700 gulden, verleden te Winschoten
op 30 mei 1807; 2) een dito brief ten laste van Derk Freerks en vrouw Antje Hindriks te
Winschoten, groot 800 gulden, verleden te Winschoten op 13 mei 1805; 3) een dito brief te
laste van Hindrik Tijen te Winschoten, groot 300 gulden, verleden te Winschoten op 16 april
1799. Administratie goedgekeurd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van Klaas Franken voornoemd en van de koopman Joseph Brons, beide
wonende te Oude Pekela.
085 - 7 juni 1813: [repertorium].
Bezwaar tegen een wisselbrief van 25 mei 1813 tussen de heren Huizinga en Zuiderveen tegen
J.H. Adams, allen uit Oude Pekela.
086 - 7 juni 1813: [repertorium].
Volmacht voor Roelf Berends Lukens uit Onstwedde op Berend Hiskes in een zaak tegen
Berend Alvers uit Groningen.
087 - 9 juni 1813: [repertorium].
Bezwaar tegen een wisselbrief tussen de heren Huisinga en Zuiderveen tegen Adams, allen uit
Oude Pekela. Het betreft dezelfde zaak genoemd als in akte 1813-085.
088 - 11 juni 1813.
Derk Harms Hesselink, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt in het openbaar op
schade of bate van Grietje Esderts, weduwe van Jan Harms Smit en nu hertrouwd met de
schoenmaker Jan Adams Pot, wonende te Oude Pekela, een heem- of grondstede, met daarop
een getimmerde woning, getekend met nr. 174, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op nr. 7 en 8½. De hoogste bieders zijn geweest de kooplieden Jacob van Calcar
en Hindrik Bolte, handelende onder de naam van Van Calcar en Bolte, welke heren geboden
hebben het bedrag van 2.200 gulden, voor welk bedrag zij koper zijn geworden.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
089 - 14 juni 1813.
Huwelijkscontract tussen de landgebruiker Willem Jans Meijers, wonende te Onstwedde & de
boerin Jantien Harms Kreemers, weduwe van wijlen Jan Bruins Trenning, eveneens wonende
te Onstwedde. Gaan binnenkort trouwen. Alle in te brengen en te verwerven goederen zullen
buiten de gemeenschap blijven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
090 - 24 juni 1813.
Eva Alberts Brouwers, boerin, weduwe van Harm Harms Brouwers, wonende te Onstwedde,
neemt op rente van de landeigenaar Geert Aijkes Nanningh, eveneens wonende te Onstwedde,
een bedrag van 600 gulden. Stelt als onderpand haar woning nr. 66 met de daarbij gelegen tuin
en kamp land, staande en gelegen te Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, beide
wonende te Oude Pekela.
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091 - 26 juni 1813.
Derk Sikkes de Boer, landgebruiker, wonende op het Stadskanaal onder de maire van Nieuwe
Pekela, machtigt zijn vader Sikke Derks de Boer, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela,
om namens hem in het openbaar te verkopen zijn stadsveenplaats getekend met nr. zes,
gelegen op het Stadskanaal, met daarop een arbeidershut voor 4.000 gulden.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de oud-schipper
Pieter Jans Oosterend en de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, beiden wonende te Oude
Pekela.
092 - 28 juni 1813.
Hindrik Geerts Holtman, scheepstimmerbaas, wonende te Nieuwe Pekela, aan de ene kant en
de schipper Frederik de Lange en zijn echtgenote Martje Hindriks, wonende te Winschoten,
aan de andere kant, zijn de volgende ruil aangegaan: Hindrik Geerts Holtman geeft aan
Frederik de Lange een nieuw praamschip met vaste boorden, in de loop van dit jaar nieuw
gebouwd, waarbij Frederik de Lange aan Hindrik Geerts Holtman geeft, een oude praam,
genaamd "La Marte", met bijbetaling van 400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in aanwezigheid van de schoolmeester Klaas Harms
Karssies en van de boerenknecht Roelf Balsters, beiden wonende te Oude Pekela.
093 - 30 juni 1813.
Sikke Derks de Boer, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt in het openbaar een
veenplaats, zijnde een stadsveenplaats, nr. zes, gelegen op het Stadskanaal, met een daarop
gebouwde arbeidershut, op schade of bate van [zijn zoon] Derk Sikkes de Boer. De hoogste
bieders zijn geweest de landgebruikers Jan Alberts Koerts en Andries Jans Knoppius, de
eerste wonende te Nieuwe Pekela en de laatste op het Stadskanaal onder Wildervank voor
3.850 gulden, waarvoor zij koper zijn geworden.
Gedaan en gesloten te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, de eerste wonende te
Nieuwe Pekela en de laatste te Oude Pekela.
094 - 1 juli 1813.
Freerkje Klaassens Elsinga, zonder beroep, zijnde echtgenote van Klaas Jans Folders,
wonende te Blijham, maakt testament op.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend, de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, de negotiant en
zeilmaker Pieter Reints Brons en de schipper Pieter Berends Kolk, allen wonende te Oude
Pekela.
095 - 1 juli 1813.
Klaas Jans Folders, timmerman, wonende te Blijham, maakt testament op.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend, de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, de negotiant en
zeilmaker Pieter Reints Brons en de schipper Pieter Berends Kolk, allen wonende te Oude
Pekela.
096 - 12 juli 1813.
Huwelijkscontract tussen de scheepstimmerbaas Liefke Hindriks Drenth, meerderjarige zoon
van Hindrik Berends Drenth en vrouw Tibe Jans, wonende te Oude Pekela & Anna Freerks
Wortelboer, zonder beroep, meerderjarige dochter van Freerk Jans Wortelboer, landgebruiker
en wonende te Nieuwe Pekela, en wijlen diens echtgenote Geertruida Niklaas, bij wie zij nog
inwoonde. Treden binnenkort in het huwelijk. Geen gemeenschap van goederen. De
echtgenote brengt 2.500 gulden in tegen het scheepstimmermansgereedschap van de
bruidegom ter waarde van 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
negotiant Willem Sleumer, wonende te Nieuwe Pekela en de oud-schipper Pieter Jans
Oosterend, wonende te Oude Pekela.
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[Freerk Jans Wortelboer tekent me "Wortel Buir"].
097 - 12 juli 1813: [repertorium].
Huwelijkscontract tussen Liefke Hindriks Drenth uit Oude Pekela en Anna Freerks
Wortelboer uit Nieuwe Pekela.
098 - 17 juli 1813: [repertorium].
Bezwaar tegen een wisselbrief op verzoek van de heren Huisinga en Zuiderveen uit Oude
Pekela, tegen J.H. Neelmeijer en D. Noman en zonen.
099 - 26 juli 1813.
Klaas Geerts Maurits, landbouwer, wonende te Oude Pekela, doet afstand van en draagt over
aan Derk Harms Hesselink, landgebruiker, eveneens wonende te Oude Pekela, een
schuldvordering groot 50 gulden die eerstgenoemde te vorderen heeft van de koopman
Hinderk Willems Bakker, wonende te Oude Pekela, wegens koopschatspenningen van een
stukje groenland, door Maurits voornoemd aan genoemde Bakker verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en de adjunct veenmeester Goedhart Borgesius, beiden
wonende te Oude Pekela.
100 - 5 aug. 1813.
Harm Everts Evers en Eppo Tjarks ten Have, beide landgebruiker en wonende te Blijham, in
hun hoedanigheid van kerkvoogden van genoemde gemeente, verhuren in het openbaar enige
landerijen, bestaande uit groen- en bouwlanden, gelegen te Blijham op de pastorieplaats aldaar
en wel in 13 percelen. [volgt omschrijving van de percelen]. Huurders zijn geworden:
- van perceel één: Reinder Sikkens, schoolmeester, wonende te Blijham,
- van perceel twee: Eltje Klaassens Elsinga, koopman, wonende te Blijham,
- van perceel drie: Ede Hindriks Westendorp, schoenmaker, wonende te Blijham,
- van perceel vier: Luken Wubbes Kranenborg, landbouwer, wonende te Blijham,
- van perceel vijf: Jan Hindriks Riemts, brouwer, wonende te Blijham,
- van perceel zes: Albert Harms Meems, landgebruiker, wonende te Blijham,
- van perceel zeven: Pieter Remmes Georgius, landgebruiker, wonende te Blijham,
- van perceel acht: Jurrien Harms Bosker en Jochem Remmes Georgius, landgebruikers,
wonende te Blijham,
- van perceel negen: Jurrien Harms Bosker en Jochem Remmes Georgius, landgebruikers,
wonende te Blijham,
- van perceel tien: Kasper Jans Groothuis, landgebruiker, wonende te Blijham,
- van perceel 11: Luken Wubbes Kranenborg, landbouwer, wonende te Blijham,
- van perceel 12: Albert Harms Meems, landgebruiker, wonende te Blijham,
- van perceel 13: Poppo Hillenius ten Have, landgebruiker, wonende te Blijham.
Gedaan en gesloten te Blijham in het huis van Eltje Klaassens, alles in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van Albert Folkerts Hazelhof,
landbouwer, wonende te Blijham.
101 - 6 aug. 1813: [repertorium].
Verklaring van Israël Bartels de Groot, Gerrit Tin, Jan Teunis Klatter en Harm Geerts Smit
allen uit Oude Pekela dat Lammert Jans Jonker overleden is in Sint Petersburg in maart van
het jaar 1812.
102 - 11 aug. 1813.
Abel Engels Hekman, schoenmaker, wonende te Blijham, verkoopt aan de kleermaker Jan
Rikkers Rensema, eveneens wonende te Blijham, een huis getekend met nr. 75, met tuin en
een kamp land, staande en gelegen te Blijham. Koopprijs: 600 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
schipper Pieter Berends Kolk en van de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
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103 - 12 aug. 1813.
Harm Everts Evers en Jochem Wilts Abbes, beide landgebruiker, wonende te Blijham, de
eerstgenoemde als administrerend en toeziende en de laatstgenoemde als principaal voogd
over de kinderen van wijlen Egbert Jurjens bij wijlen Bauke Wilts in echte verwekt, verhuren
in het openbaar, een huis, tuin en verdere landerijen die aan haar voorgenoemde pupillen
toebehoren, alles in negen percelen. De huurders zijn geworden:
- van perceel één: Hindrik Hindrik Raatjes, boekweitmulder, wonende te Blijham,
- van perceel twee: Pieter Remmes Georgius, landbouwer, wonende te Blijham,
- van perceel drie: Hindrik Harms Dik, landbouwer, wonende te Morige onder Wedde,
- van perceel vier: Hindrik Harms Dik, landbouwer, wonende te Morige onder Wedde,
- van perceel vijf: Reinder Sikkens, schoolmeester, wonende te Blijham en Hindrik Hindriks
Raatjes voornoemd,
- van perceel zes: Harmannus Jacobs Ukes, landbouwer, wonende te Morige onder Wedde,
- van perceel zeven: Pieter Menses Starke, landbouwer, wonende te Blijham,
- van perceel acht: Harm Aijlders Houwing, boerenknecht, en Jochem Wilts Abbes,
landgebruiker, beiden wonende te Blijham,
- van perceel negen: Kornelius Tonkes Tonkens, timmermansbaas, wonende te Blijham.
Gedaan en gesloten te Blijham in het huis van de brouwer Jan Hindriks Riemts in
aanwezigheid van deze en van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela.
104 - 14 aug. 1813.
Harm Derks Hesselink, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Sietse Pieters de Haan en diens echtgenote Frieske Klaassens Hazelhof, zonder
beroep en wonende in hun schip, hebbende geen vaste woonplaats, een nieuw praamschuitje,
lang in het vlak 55 voet, hol op zijn uitwatering 4½ voet en wijd over zijn berghouten, 12¼
voet, alles Groninger maat, welk praamschuitje dit jaar nieuw op zijn helling was gebouwd.
Koopprijs: 850 gulden. Bovengenoemde Harm Derk Hesselink doet afstand van de vordering
en draagt deze over aan Derk Harms Hesselink en Koert Jans Middel, beiden landgebruiker en
wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de blauwverver Jan Muller.
105 - 14 aug. 1813.
Hindrik Jurriens Drent, oud-arbeider, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
schipper Hero Willems Kiers en zijn echtgenote Fennegien Derks Mooi, eveneens wonende te
Oude Pekela, doch thans afwezig, zodat voor hen verschenen is de schipper Pieter Berends
Kolk, een bedrag van 250 gulden [Pieter Berends Kolk is de zwager van Hero Willems Kiers
en diens vrouw]. Stelt als onderpand zijn huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, eigen grond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorikus Ebe Romelingh en de koopman Pieter Franken, beiden wonende te
Oude Pekela.
106 - 16 aug. 1813.
Willem Jans Meijer, landgebruiker, en diens echtgenote Jantien Harms Kreemers, zonder
beroep en wonende te Onstwedde, nemen op rente van de landbouwer Albert Harms Boer,
eveneens wonende te Onstwedde, een bedrag van 700 gulden. Stellen als onderpand een kamp
meedland, "de Ham" genaamd, gelegen bij de Kiepberg bij Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de timmerman Roelf Jans Glim, beiden wonende te
Oude Pekela.
107 - 18 aug. 1813.
Wubbe Jans Frouws, landeigenaar, wonende te Veenhuizen in de maire van Onstwedde aan de
ene kant en Hindrik Freerks Stutvoet, zoon van wijlen Freerk Hindriks Stutvoet en Grietje
Jacobs, geboren te Nieuwe Pekela op 8 april 1788, schipper, wonende in zijn schip en thans
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liggende te Pekela, als vervanger voor de militaire dienst aan de andere kant, maken afspraken
over de vervanging van eerstgenoemde door laatstgenoemde. Hindrik Freerks Stutvoet
ontvangt hiervoor van Wubbe Jans Frouws een bedrag van 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel,
wonende te Oude Pekela en van de koopman Hendrik Stemfoort, wonende te Nieuwe Pekela.
108 - 18 aug. 1813.
Hillichgien Harms, koopvrouw, weduwe van Harm Jans Orsel, wonende te Wildervank,
neemt op rente van de hoedenfabrikant Jan Roelfs Pier, wonende te Oude Pekela, een bedrag
van 300 gulden. Stelt tot onderpand een huis en tuin, zo thans door haar wordt bewoond,
staande en gelegen te Wildervank.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorikus Ebe Romelingh en van de timmerman Roelf Jans Glim, beiden
wonende te Oude Pekela.
109- 18 aug. 813: [repertorium].
Toestemming van Wobbegien Klaasens, echtgenote Kans, uit Oude Pekela, voor het huwelijk
van Jacob Reints Kans met Marie Anne Floris Ambroisine.
110 - 26 aug. 1813.
Geert Jans Wever, wever, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de timmerman Wilte Abels
[Timmerman], eveneens wonende te Onstwedde, een huis en tuin, staande en gelegen te
Onstwedde met verder nog een stukje land, genaamd "het Zuideinde", gelegen op de
Onstwedderesche bij Onstwedde, groot ca. drie spint in zaad en vier möllen breed.
Verkoopprijs: 711 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
advocaat Johannes Joachim Meder, wonende te Winschoten en van de negotiant Pieter Reints
Brons, wonende te Oude Pekela.
111 - 27 aug. 1813: [repertorium].
Bezwaar van Hindrik Feijen uit Nieuwe Pekela tegen H. Bruins (?) uit Oude Pekela
betreffende een rekening van 203 gulden.
112 - 30 aug. 1813.
Samuel van Biema, negotiant, wonende te Oude Pekela, deel uitmakende van de Nationale
Militie aan de ene kant en Hindrik Jochems Venema, dagloner, mede wonende te Oude
Pekela, als vervanger aan de andere kant, maken afspraken betreffende de vervanging van de
militaire dienst van eerstgenoemde door laatstgenoemde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Berend Kloppenborg, in
aanwezigheid van deze en van de koopman Jan Berends Louis, beiden wonende te Oude
Pekela.
113 - 31 aug. 1813: [repertorium].
Toestemming door Fiepko Olgers Koolman uit Oude Pekela voor het huwelijk van zijn zoon
Scholte Fiepkes Koolman met Elisabet R. de Boer uit Norden.
114 - 31 aug. 1813.
Hinderikus Strootman, negotiant, Caspar de Hosson, apotheker, Harm Jans Middel,
veenmeester en Luitje Harms Hensema, timmerman, allen wonende te Oude Pekela, verklaren
op verzoek van Fiepko Olferts Koolman, jeneverstoker, eveneens wonende te Oude Pekela,
dat Annechien Jans ten Doornkate, in leven echtgenote van Koolman voornoemd, overleden is
te Oude Pekela in 1795.
115 - 1 sept. 1813.
De heer Van Panhuis, municipale ontvanger van de stad Groningen en de heer Willem Jacob
Wichers, administrateur van de Stadsvenen, beiden wonende te Groningen verkopen in het
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openbaar de Stadsvierde turf, die in dit jaar 1813 in de Oude- en Nieuwe Pekela is gegraven
en wel in vijf percelen:
I. Van het nieuwe Diep tot aan het middenste verlaat;
II. Van het middenste tot aan het bovenste verlaat;
III. Van nr. 13 tot nr. 62 Nieuwe Plaatsen, noordkant met de nieuwe aanleg aan de noordzijde
van nr. 32 tot 47 op de nieuwe plaatsen aan de zuidkant met nog voor Hoedmans Meer
oostkant nr. één achter de Noorder nieuwe aanleg;
IV. Van nr. 48 tot 67 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde;
V. Van nr. 68 tot nr. 71 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde met de nieuwe Zuider aanleg en ten
zuiden dezelve.
- koper van perceel I is geworden Albert Jurriens Koert, landgebruiker te Nieuwe Pekela voor
620 gulden;
- koper van perceel II is geworden Jan Eltjes Degenhart, tapper te Nieuwe Pekela voor 1.400
gulden;
- koper van perceel III is geworden Sikke Derks de Boer, landgebruiker te Nieuwe Pekela
voor 3.355 gulden;
- kopers van perceel IV zijn geworden Jan Menses Kloppenborg, Klaas Klaasens de Boer en
Jan Harms Kloppenborg, alle drie landgebruiker te Nieuwe Pekela, voor 2.035 gulden;
- koper van perceel vijf is geworden Jurrien Koerts junior, landgebruiker te Nieuwe Pekela,
voor 4.365 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
116 - 1 sept. 1813.
Wubbo Nannes Nanninga, boerenknecht, wonende te Zuiderveen onder Winschoten, deel
uitmakende van de Nationale Militie aan de ene kant en Wicher Hindriks Bardewe, arbeider,
wonende te Oude Pekela, als vervanger aan de andere kant, maken afspraken betreffende de
vervanging van de militaire dienst van eerstgenoemde door laatstgenoemde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Kloppenborg in aanwezigheid van de
kastelein Pieter Renkes Haan, wonende te Winschoter Zuiderveen en van de landgebruiker
Jan Aukus Doornbos, wonende te Oude Pekela.
117 - 2 sept. 1813.
Aeike Berends de Boer, timmerman, wonende te Wedde, neemt op rente van de koopman Jan
Jans Hoeve, eveneens wonende te Wedde, een bedrag van 600 gulden. Stelt tot onderpand zijn
huis, getekend met nr. 116 met tuin, staande en gelegen te Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de verver Jan Klaassens Drijfhamer, beiden wonende te
Oude Pekela.
118 - 2 sept 1813: [vertaling uit het frans].
Jacob Geerts Holtman, schipper, wonende te Farmsum, verkoopt losse goederen. [volgt lijst
van goederen].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Dreews in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de rentenier Harm Teunis Hut, beiden wonende te
Oude Pekela.
119 - 6 sept. 1813: [repertorium].
Verklaring door Geert Starke, Johannes Waarzuma, Pieter Berends Kolk, Hartog Kosses en
Hindrik Jans Opheikens, allen uit Oude Pekela, dat Jurrien Hindriks ter Borg voor meer dan
16 jaar geleden overleden is in Oude Pekela.
120 - 7 september 1813: [repertorium].
Verklaring door Harm Jans Middel, Jan Berends van Oosten, Klaas Pieters Baas en
Hinderikus Kleve, allen uit Oude Pekela dat Aildert Wolters overleden is in Oude Pekela, in
de leeftijd van 14 jaar.
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121 - 8 sept. 1813.
Harm Freerks Koster, landbouwer, wonende op de Ulsda onder de maire van Beerta, maakt
namens zijn stiefzoon, genaamd Bontko Wubbes Bontkes, inwonende bij zijn oom Harm
Berends te Beerta en loteling voor de Nationale Militie, aan de ene kant en Jan Bernd Streur,
zoon van Dirck Streur en vrouw Engel Haar, boerenknecht, mede wonende op de Ulsda, aan
de andere kant, afspraken betreffende de vervanging van de militaire dienst van
eerstgenoemde door laatstgenoemde. Eerstgenoemde zal aan Jan Bernd Streur uitbetalen een
bedrag van 900 gulden, verhoogd met rente. Dit bedrag dient uitbetaald te worden aan Harm
Hindrik Langen, wonende te Sustren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de herbergier Berend Kloppenborg, in
aanwezigheid van deze en van de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, beiden wonende te Oude
Pekela.
122 - 11 sept. 1813: [repertorium].
Volmacht door Hindrik Diddens Waterman uit Nieuwe Pekela op Garrelt Jans Blok op
verzoek van Roelf Jacobs Meijer.
123 - 13 sept.1813.
Jan Uniken, landgebruiker en in zijn hoedanigheid van opzichter van de Stadsvenen, wonende
te Wildervank, begeeft zich met de notaris naar een plaats, die gelegen is aan de westkant op
het Stadskanaal, ca. zeven roeden aan de benedenkant van de paal die de 2.000 roeden
aanwijst, onder de maire van Nieuwe Pekela, teneinde daar te zien een geul die door de 22
roeden en een raay die door het hoge veen van de 22 en van de 60 roeden door die van het
voormalig Drenthe, zonder daartoe van de Stad Groningen verlof te hebben bekomen, voor
weinige dagen gegraven was. Hij verzoekt de notaris te willen bewerkstelligen dat deze geul
weer wordt dicht gemaakt. De notaris maakt hiervan proces-verbaal op.
Gedaan en gesloten te Stadskanaal in het huis van Douwe Douwes Snijder in aanwezigheid
van Jan Andries Knoppius en van Andries Jans Knoppius, beiden landgebruiker en wonende
op het Stadskanaal.
124 - 16 sept. 1813.
Jan Harms de Lange, schipper, wonende te Groningen, verkoopt en draagt over aan Gerrit
Hindriks Wortelboer, smidsbaas, wonende te Oude Pekela, de nader te noemen losse goederen
[volgt lijst van losse goederen].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorikus Ebe Romelingh en van de slager Isak Josephs Kosses, beiden wonende
te Oude Pekela.
125 - 18 sept. 1813.
De eerzame Berend Wubbes Ottes, landgebruiker, wonende te Onstwedde, neemt op rente van
zijn zoon Wubbe Berends Ottes, boerenknecht, inwonende bij zijn genoemde vader te
Onstwedde, een bedrag van 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
126 - 20 sept. 1813.
Sipke Hindriks Scherpbier, schipper, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Sietske Jans, neemt op rente van Berend Wubbes Ottes, landgebruiker, wonende te
Onstwedde, een bedrag van 129 gulden. Stelt als onderpand zijn huis en tuin, gelegen te Oude
Pekela, noordzijde tussen Jan op 't Holt en de erven van Abraham Izaaks.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorikus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
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127 - 21 sept. 1813: [repertorium].
Bezwaar tegen een wisselbrief op verzoek van J.B. Vinke uit Winschoten tegen H. Bruins uit
Oude Pekela.
128 - 24 sept. 1813.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid
van voogd en voorstander over het minderjarig kind van wijlen zijn broeder Jacob Harms de
Wijk bij wijlen Reina Reints in echte verwekt, verkoopt aan de koopman Jan Wubbes Poorta,
wonende te Nieuweschans, een nieuwe schuit, lang over steven 59 voet, wijd over zijn
berghouten 12½ voet en hol op zijn uitwatering vijf voet en twee duim, alles Groninger maat,
welke schuit door Jacob Harms de Wijk begonnen en door de verkoper, in de loop van dit jaar
1813, op de helling van laatstgenoemde voltooid is. Verkoopprijs: 500 gulden. De koper stelt
tot onderpand zijn huis, getekend met nr. 42, staande te Nieuweschans.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de commissionair Reinder Barghuis, beiden
wonende te Oude Pekela.
129 - 24 sept. 1813.
Trientje Jans Das, zonder beroep, weduwe van Jan Willems Kuen, wonende te Oude Pekela,
voor zich zelf en als nog gedeeltelijk bezittende de nagelaten boedel van wijlen haar
echtgenoot. En in tegenwoordigheid van Meester Nicolaas Jan van Buttingha Wichers,
keizerlijk notaris te Oude Pekela en optredende voor Jan Jans Kuen en Willem Jans Kuen,
beiden varensgezel, die thans afwezig zijn en kinderen van Jan Willems Kuen en Trientje Jans
Das voornoemd, om voor hen de belangen waar te nemen, gaan over tot de inventarisatie en
waardebepaling van alle goederen die behoren tot de nalatenschap van wijlen Jan Willems
Kuen, en gedeeltelijk toekomen aan diens weduwe, Trientje Jans Das voornoemd. [volgt lijst
met goederen]. Ook wordt nog gesproken over 1/16 aandeel in het kofschip genaamd "de
vrouw Katharina", wordende momenteel bevaren door Roelf Taaij en zijnde thans onder
directie van de boekhouder Barteld Onnes. Voorts vindt een inventarisatie plaats van alle
zilveren en gouden voorwerpen en schulden en effecten uit de nalatenschap.
Opgemaakt en gesloten te Oude Pekela op 25 september 1813, in het huis van Trientje Jans
Das voornoemd.
130 - 27 sept. 1813.
Hindrik Jurriens Polter, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over
aan Jurjen Koerts junior, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela, een halve veenplaats,
zijnde Stadsgrond, gelegen op het Stadskanaal nr. 21, mandelig en nog onverdeeld met Jan
Andries Knoppius.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker en verlaatsmeester Jan Eltjes Degenhart,
wonende te Nieuwe Pekela.
131 - 27 sept. 1813.
Jan Eltjes Degenhart, verlaatsmeester, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen namens
zijn echtgenote Jantje Berents, geeft toestemming tot het doorhalen van een akte die hij en
zijn echtgenote hebben laten opmaken op het bureau van hypotheken te Winschoten op 21
augustus 1813 tegen Hindrik Jurjens Polter, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela en als
bezittende de boedel van wijlen zijn echtgenote Grietje Klaassens Hardingh.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
negotiant Pieter Reints Brons en de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te
Oude Pekela.
132 - 29 sept. 1813.
Jan Oltmans Segelken, schipper, wonende te Oude Pekela, verklaart namens en vanwege zijn
echtgenote Japien Piekes de Weerdt, die dit recht aan zich had bekomen als erfgenaam van
haar moeder, wijlen Jacobje Boeles, laatst weduwe van wijlen Pieke Folkerts de Weerdt,
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afstand te doen en over te dragen aan de bakker Hindrik Bouman, eveneens wonende te Oude
Pekela, een schuldvordering van 237 gulden, zijnde een restant van een koopschat van het
praamschip, dat door Jacobje Boeles voornoemd aan de schipper Berend Jans (bijgenaamd
Willeman) en echtgenote Geertje Berends, wonende te Winschoten, is verkocht en nog van
laatstgenoemden te vorderen was, volgens verkoopakte opgemaakt en gepasseerd te
Winschoten voor pastoor en kerkvoogden op 25 augustus 1808.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de heelmeester Jacobus de Jonge, beiden wonende te Oude
Pekela.
133 - 30 sept. 1813.
Roelf Berends Ottes, landgebruiker, wonende te Ommelanderwijk onder de maire van
Veendam, verkoopt aan de landgebruiker Willem Harms Jarks, wonende te Onstwedde, een
huis, getekend met nr. 62, met een appelhof en tuin, alles staande en gelegen te Onstwedde (de
tuin in de zogenaamde Uipersgoorde). Verkoopprijs: 350 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en de schipper Pieter Berends Kolk, beiden wonende te Oude
Pekela.
134 - 9 okt. 1813.
Engelke Lukas Löning, landgebruiker, wonende te Vriescheloo, mede verschenen en
optredende voor zijn echtgenote Aaltje Habbes, verkoopt aan de arbeider Jan Bons
Schoenmaker en zijn echtgenote Geertje Jurjens, eveneens wonende te Vriescheloo, een huis
getekend met nr. 69, een tuin, appelhof en vier akkers bouwland, alles staande en gelegen te
Vriescheloo. Verkoopprijs: 675 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de arbeider Lukas Jans Bakker, wonende te Vriescheloo.
135 - 9 okt. 1813.
Engelke Lukas Löning, landgebruiker, wonende te Vriescheloo, mede verschenen en
optredende voor zijn echtgenote Aaltje Habbes, verkoopt aan de arbeider Lukas Jans Bakker
en diens echtgenote Geertruid Hindriks, eveneens wonende te Vriescheloo, een half mollen
wares over het Veeler Hamrik in de onverdeelde landen van Veele onder de maire van
Vlagtwedde gelegen. Verkoopprijs: 47 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze, wonende te Oude Pekela, en van de arbeider Jan Bons Schoenmaker,
wonende te Vriescheloo.
136 - 11 okt. 1813.
Hillegien Jans, zonder beroep, weduwe van Jan Adam Mars, wonende te Oude Pekela,
bedlegerig doch volkomen bij haar verstand, maakt testament op. Zij legateert aan de kinderen
van Reint Jacobs Fijn uit haar nalatenschap en tot een aandenken haar gouden oorijzer. Verder
legateert zij aan Reint Jacobs Fijn en zijn echtgenote Janna Tammes de Ruiter haar huis en
tuin, staande en gelegen te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in aanwezigheid van de koopman Egbert Geerts
Sterenborg, de koopman Geert Harms van Delden, de commissionair Reinder Barghuis en de
boekweitmulder Harm Hindriks Mulder, allen wonende te Oude Pekela.
137- 12 okt. 1813.
Willem de Haan, horlogemaker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen en optredende
voor zijn echtgenote Annechien Eilders, verkoopt aan de landgebruiker Derk Harms
Hesselink, eveneens wonende te Oude Pekela, een huis en tuin, staande en gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond, zijnde het huis genummerd met nr. 562. Verkoopprijs: 1.125
gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van koper Hesselink voornoemd in
aanwezigheid van de koopman Udo Freerks Zuiderveen en van de schipper Lodewijk
Klaassens de Jonge, beiden wonende te Oude Pekela.
138 - 13 okt. 1813.
Harmannus Sonnekes, postbode, wonende te Winschoten, mede verschenen en optredende
voor zijn echtgenote Trientje Teekes, neemt op rente van de koopman Pieter Rienkes Haan,
wonende te Winschoter Zuiderveen, een som van 100 gulden. Stelt als onderpand een
woonhuis, getekend met nr. 215, met de daarbij liggende grond, staande en gelegen te
Winschoten aan de Vissersdijk.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in de
aanwezigheid van deze en van de boerenknecht Reint Jans Visscher, beiden wonende te Oude
Pekela.
139 - 14 okt. 1813.
Hindrik Alles Buning, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, mede verschenen en
optredende voor zijn echtgenote Bielke Jacobs, draagt over aan de schipper Johannes Franken,
eveneens wonende te Oude Pekela, een vordering als hij, Buning voornoemd en vrouw
hadden uitstaan ten laste en nog te vorderen hadden van Edzert Hindriks en echtgenote Frouke
Jacobs, wonende te Oude Pekela, over hun nieuw getimmerd huis.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
scheepstimmerknecht Geert Hindriks Brons en van de kuiper Jan Troost, beide wonende te
Oude Pekela.
140 - 16 okt. 1813.
Lammert Jans Velthuis, landbouwer, en diens echtgenote Zwaantien Bruins Trenning, zonder
beroep, wonende te Velthuis bij Vlagtwedde, maken testament op. Genoemd worden o.a. haar
oudste zoon Jan Lammerts Velthuis, landbouwer, bij zijn ouders te Velthuis inwonende. Hij
krijgt hun boerenplaats, bestaande uit een huis en schuur, getekend met nr. 86, alles staande en
gelegen te Velthuis in de gemeente Vlagtwedde. Gesproken wordt over de acht broeders en
zusters van Jan Lammerts Velthuis, genaamd Trientje Lammerts Velthuis, echtgenote van
Homme Berends Hommes, wonende te Vlagtwedde, Geertruid Lammerts Velthuis, echtgenote
van Geert Wilts Boers, landbouwer, wonende te Weende onder Vlagtwedde, Elisabeth
Lammerts Velthuis, Bruno Lammerts Velthuis, boerenknecht, Berend Lammert Velthuis,
boerenknecht, wonende te Slochteren, Albert Lammerts Velthuis, boerenknecht, eveneens
wonende te Slochteren, Alke, en Reindiena Lammerts Velthuis.
Gedaan en gepasseerd te Velthuis in het huis van de donateurs.
141 - 18 okt. 1813: [repertorium].
Bezwaar op het verzoek van Johannes Franken tegen Hindrik Alles Buining, allen uit Oude
Pekela.
142 - 21 okt. 1813: [repertorium].
Bezwaar tegen een wisselbrief van 20 juli 1813 op het verzoek van J.B. Vinke en Co. uit
Winschoten tegen Adriaan Wildervank Bruins uit Oude Pekela.
143 - 26 okt. 1813: [repertorium].
Bezwaar tegen een wisselbrief voor de heer Huisinga uit Oude Pekela tegen R. Dijkama uit
Nieuwe Pekela.
144 - 26 okt. 1813.
Harm Bouman, bakker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen en optredende voor zijn
echtgenote Jantje van Wijk, laat de hypotheekakte die zij verleden hebben op het bureau van
hypotheken te Winschoten op 23 maart 1813 tegen, de oud-schipper Pieter Klaassens Boon en
zijn echtgenote Remke Reints Brons, wonende te Oude Pekela, royeren.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landbouwer Boelo Eltjens, beiden wonende te Oude Pekela.
145 - 27 okt. 1813: [repertorium].
Toestemming van Geertje Fokkes Doornbos uit Oude Pekela voor het huwelijk tussen haar
dochter Willemina Geerts met Arent Jacobs.
146 - 27 okt. 1813: [repertorium].
Verklaring van Gunster Berends Timmer, Hindrik Hindriks Buus en Klaas Jans Schrage, allen
uit Oude Pekela dat Geert Hindriks, voor meer dan 30 jaar overleden is te Oude Pekela.
147 - 27 okt. 1813: [repertorium].
Toestemming van Harm Jans Middel en Magdalena Rentes Broersema, uit Oude Pekela, voor
het huwelijk van hun zoon Jan Harms Middel met Trientje Thomas Doornbos.
148 - 28 okt. 1813.
Pieter Klaassens Boon, oud-schipper en zijn echtgenote Remke Reints Brons, wonende te
Oude Pekela, welke Remke Reints Brons voor het aangaan van haar tweede huwelijk met
Pieter Klaassens Boon voornoemd een afhandeling heeft gemaakt met de voorstanders over
haar kinderen bij wijlen haar eerste man Hindrik Jans Smit in echte verwekt, alles ingevolge
verzegeling daarvan verleden op 19 januari 1793 voor de Richter van Bellingwolde en
Blijham cum annexis, doen afstand van en dragen over aan de schipper Pieter Berends Kolk,
wonende te Oude Pekela, een vordering van 1.100 gulden, welke vordering zij nog hadden
uitstaan op het recht van gereserveerde eigendom ten laste van de scheepstimmerbaas te Oude
Pekela, Harm Jans Bok ingevolge verzegelde koopbrief, verleden voor Pastoor en
kerkvoogden te Winschoten op 17 juni 1771. Verder verschenen Anna Hindriks Smit en
Geertruida Hindriks Smit, beiden zonder bijzonder beroep, die zich borg hebben gesteld voor
deze overdracht.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Pieter Klaassens Boon voornoemd, in
aanwezigheid van de commies griffier Koert H. Middel en van de timmerman Abel Abrahams
Hulsebos, beiden wonende te Oude Pekela.
149 - 29 okt. 1813.
Pieter Klaassens Boon, oud-schipper en zijn echtgenote Remke Reints Brons, wonende te
Oude Pekela, welke Remke Reints Brons voor het aangaan van haar tweede huwelijk met
Pieter Klaassens Boon voornoemd een afhandeling heeft gemaakt met de voorstanders over
haar kinderen bij wijlen haar eerste man Hindrik Jans Smit in echte verwekt, alles ingevolge
verzegeling daarvan verleden op 19 januari 1793 voor de Richter van Bellingwolde en
Blijham cum annexis, doen afstand van en dragen over aan Anna Hindriks Smit en Geertruida
Hindriks Smit, beiden zonder bijzonder beroep en wonende te Oude Pekela, een vordering van
200 gulden, welke vordering zij nog hadden uitstaan ten laste van de timmerman Eildert
Alberts, bijgenaamd Timmer, en zijn echtgenote Grietje Klaassens, eveneens wonende te
Oude Pekela, ingevolge een verzegelde koopbrief, verleden voor de Drost te Wedde op 5 juni
1789.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Pieter Klaassens Boon voornoemd, in
aanwezigheid van de commies griffier Koert H. Middel en van de timmerman Abel Abrahams
Hulsebos, beiden wonende te Oude Pekela.
150 - 29 okt. 1813.
Pieter Klaassens Boon, oud-schipper en zijn echtgenote Remke Reints Brons, wonende te
Oude Pekela, verkopen aan Anna Hindriks Smit en Geertruida Hindriks Smit, beiden zonder
bijzonder beroep en wonende te Oude Pekela, twee vrouwenzitplaatsen in de gereformeerde
kerk te Oude Pekela. Verkoopprijs: 360 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Pieter Klaassens Boon voornoemd, in
aanwezigheid van de commies griffier Koert H. Middel en van de timmerman Abel Abrahams
Hulsebos, beiden wonende te Oude Pekela.
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151 - 29 okt. 1813.
Jan Harms Wedema, schoenmaker, wonende te Oude Pekela, loteling voor de Nationale
Militie, geassisteerd door de kastelein Klaas Franken, eveneens wonende te Oude Pekela en in
zijn hoedanigheid van mede-directeur voor de Nationale Garde in de gemeente Oude Pekela
aan de ene kant en Johannes Grim, arbeider, mede wonende te Oude Pekela, als vervanger aan
de andere kant, maken afspraken betreffende de vervanging van de militaire dienst van
eerstgenoemde door laatstgenoemde. Eerstgenoemde zal aan Johannes Grim uitbetalen een
bedrag van 7 gulden, per week. Dit bedrag dient uitbetaald te worden aan Klaas Franken
voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Tonkes, in
aanwezigheid van deze en van de schoenmaker Hindrik Egberts Beekhuis, eveneens wonende
te Oude Pekela.
152 - 29 okt. 1813: [repertorium].
Verklaring door Hindrik Jochems Bloem, Reinder Tjercks Klein en anderen uit Oude Pekela,
dat Jannes van Geuren en Hillegien Derks voor acht jaar overleden zijn.
153 - 30 okt. 1813.
Geert Nieuwenhuis, koopman, wonende te Vlagtwedde, verkoopt aan Kristiaan Harmannus
Tammes, landbouwer te Weende, een huis en tuin en kamp land, staande en gelegen te
Vlagtwedde. Verkoopprijs: 1.725 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van Berend Jans Hommes in aanwezigheid
van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela en de bode Geert Hiskes,
wonende te Vlagtwedde.
[Kristiaan Harmannus Tammes tekent met de familienaam "Tams"].
154 - 3 nov. 1813.
Mozes Jacobs de Leeuw, slager, wonende te Oude Pekela, loteling voor de Nationale Militie,
aan de ene kant en Jan Hindrik Jansen, korvenmaker, mede wonende te Oude Pekela, als
vervanger aan de andere kant, maken afspraken betreffende de vervanging van de militaire
dienst van eerstgenoemde door laatstgenoemde. Eerstgenoemde zal aan Jan Hindrik Jansen
uitbetalen een bedrag van 7 gulden, per week.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Tonkes en in
aanwezigheid van deze en van de bakker Marinus Wildeboer, eveneens wonende te Oude
Pekela.
155 - 5 nov. 1813: [repertorium].
Verklaring door Hindrik Roelfs Huizing uit Oude Pekela dat Margaretha Jans Visscher, meer
dan 20 jaar geleden overleden is.
156 - 6 nov. 1813: [repertorium].
Toestemming door Jacob Jans Mooi uit Oude Pekela voor het huwelijk van Hindrik Jacobs
Mooi met Grietje Lubben..
157- 9 nov. 1813.
Huwelijkscontract tussen Jan Visscher de Ruiter, verver en glazenmaker, meerderjarige zoon
van Derk Tammes de Ruiter en wijlen Margaretha Jans Visscher, wonende te Wedde &
Albertje Willems Wijbeling, zonder bijzonder beroep, meerderjarige dochter van Willem
Wubbes Wijbeling en vrouw Geertruid Freerks Goringh, bij wie zij inwonende is te Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van Willem Wubbes Wijbeling voornoemd in
aanwezigheid van de knopenmaker Aijke Jans Stobbe en van de timmerman Hidde Jans
Werda, beiden wonende te Wedde.
158 - 11 nov. 1813.
Freerk Jans Wortelboer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
landgebruiker Adde Jans Boers, wonende te Lutjeloo in de gemeente Wedde, een bedrag van
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1.000 gulden. Stelt als onderpand een kamp land, groot plm. vier deimt, gelegen in de gare te
Blijham.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de secretaris Jannes Oosterend, beiden wonende te
Oude Pekela.
[Jannes Oosterend tekent met J.P. Oosterend; Freerk Jans Wortelboer tekent met de
familienaam "Wortel Buir"].
159 - 11 nov. 1813.
Derk Heeres, landbouwer, wonende te Zuidwolde, verkoopt aan de landeigenaar Hermannus
Molanus à Doedens, wonende te Oude Pekela, de eigendom van plm. vijf deimt land (twee en
halve hectare), gelegen in de gare te Blijham.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
renteniers Nanne Jans Mulder en Theodorikus Ebe Romelingh, beiden wonende te Oude
Pekela.
160 - 12 nov. 1813.
Berend Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen, verkoopt in het openbaar zijn
eikenbomen [volgt lijst van bomen].
Gedaan en gepasseerd te Veenhuizen in het huis van Berend Geerts Bots voornoemd in
aanwezigheid van de secretaris van de gemeente, Jannes P. Oosterend en van de
commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
161 - 13 nov. 1813.
Nanne Jans Vos, keuterboer, wonende te Onstwedde, neemt op rente van de Diaconie van de
gereformeerde kerk van Onstwedde, waarvoor verschenen de boekhouder van de diaconie,
Beerent Jacobs Meems, landgebruiker, wonende te Veenhuizen in de gemeente Onstwedde en
de landgebruikers aldaar, Nanne Roelfs Besling en Albert Harms Kuiper, een bedrag van 125
gulden. Stelt als onderpand zijn huis en tuin staande en gelegen te Onstwedde tussen Jan
Alberts en Hidde Jans.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Simons Stratingh in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Wubbe Jans Frouws, wonende te
Veenhuizen.
162 - 13 nov. 1813.
Huwelijkscontract tussen de landeigenaar Wubbe Jans Frouws, wonende te Veenhuizen & en
de jonge dochter Houwke Harms Stratingh, zonder bijzonder beroep, meerderjarige dochter
van de koopman Harm Simons Stratingh en echtgenote Albertien Wubbes Hiskes, inwonende
bij haar ouders te Onstwedde. Alle goederen die zij in het huwelijk brengen of naderhand
zullen erven zijn en blijven buiten gemeenschap.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koopman Stratingh voornoemd in
aanwezigheid van de landbouwer Beerent Geerts Bots, wonende te Veenhuizen en van de
schoolmeester Derk Adolfs.
163 - 19 nov. 1813: [repertorium].
In het repertorium komen o.a. de volgende namen voor: Willem Sleumer, Maria E. Schulte,
Joseph Schulte en Engel Rempe.
164 - 22 nov. 1813.
Gerrit Tin, bootjesmaker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen en optredende voor zijn
echtgenote Kenna Busscher, neemt op rente van de landeigenaar Harm Everts Evers, wonende
te Blijham, en diens echtgenote Tjadduwe Geerts Starke, een bedrag van 200 gulden. Stelt als
onderpand een huis getekend met nr. 141-142, met de daarachter gelegen tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorikus Ebe Romelingh en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
165 - 26 nov. 1813.
Willem Sleumer, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over aan de
schipper Jan Egberts Dik, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis getekend met nr. 135
met een schuur en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nr.
17. Verkoopprijs: 900 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorikus Ebe Romelingh en van de arbeider Tjerk Jans Opheikens, beiden
wonende te Oude Pekela.
166 - 27 nov. 1813: [repertorium].
In het repertorium komen o.a. de volgende namen voor: Joseph Vaas, Berend Hindriks
Boolman, Geert Westhof, Derk Markus en Anna Margaretha Kremers.
167 - 29 nov. 1813.
Beerent Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, verkoopt en
draagt over aan de weduwe van Harm Roelfs Hays, genaamd Albertien Jarkes, koopvrouw,
wonende te Onstwedde, een stuk medeland, gelegen in de Wessinge, mede genaamd Het
Hoorn en plm drie deimten groot, gelegen bij Wessinghuizen. Verkoopprijs: 555 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de kleermaker Derk Markus, beiden wonende te Oude
Pekela.
168 - 29 nov. 1813.
Harm Alberts Wilts, zoon van Albert Harms Wilts en wijlen Roelfien Engels, wonende te
Onstwedde, verklaart te hebben ingezien en goedgevonden de rekening van ontvangst en
uitgaven wegens de administratie die Albert Harms Kuiper en Alver Hiskes, beiden
landbouwers en wonende te Onstwedde, de eerste in zijn hoedanigheid van principale voogd
en de laatste als sibbevoogd, hadden gehouden over de nalatenschap van wijlen zijn moeder
Roelfien Engels voornoemd. Harm Alberts Wilts is onlangs meerderjarig geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris, in aanwezigheid van de
kleermaker Derk Markus en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te
Oude Pekela.
169 - 16 dec. 1813.
De eerzame schipper Harm Wijgers, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen en
optredende voor zijn echtgenote Elsien Berents, doet afstand van en draagt over aan de bakker
Derk Freerks Schuurman en zijn echtgenote Hindrikjen Hindriks, een vordering van 1.100
gulden, die de eerste comparant nog tegoed had wegens de koopschat van een halve
veenplaats, gelegen te Nieuwe Pekela in de Noorder Kolonie en mandelig is met Ommies
Jans, tengevolge van een verzegelde koopbrief, beleden te Nieuwe Pekela op 23 mei 1797, ten
laste van Geessien Jans, weduwe van Hindrik Jans Velvis.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Derk Freerks Schuurman voornoemd
en in aanwezigheid van de koopman Harm Roelfs Jager en van de boekweitmulder Jacob
Wierts, beiden wonende op het Stadskanaal.
[Jacob Wierts tekent met "Jacob Wierts van Wartum"].
170 - 18 dec. 1813: [repertorium].
In het repertorium komen o.a. de volgende namen voor: Koert Jans Middel en Hinderikus
Strootman, uit Oude Pekela verklaren dat Remke P. Oosterend in 1811 in Engeland is
overleden.
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171 - 21 dec. 1813: [repertorium].
In het repertorium komen o.a. de volgende namen voor: Hindrik Jans Lammerts en Jacob
Harms Mooi uit oude Pekela verklaren het overlijden van Hindrik Esders, 12 jaar geleden.
1814
172 - 4 jan. 1814.
Jan Kranenborg, koopman, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van boekhouder,
verkoopt in het openbaar het smakschip "de jonge Albertus", groot plm. 45 roggelasten, laatst
bevaren door de schipper Albert Jans Venster en thans liggende te Oude Pekela voor de werf
van Hindrik Alles Buining. De hoogste bieders zijn de negotiant Wibrandus Kranenborg,
wonende te Oude Pekela en zijn broer Jan Kranenborg voornoemd. Biedprijs 1.700 gulden,
waarvoor zij kopers zijn geworden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en de scheepstimmerbaas Hindrik Alles Buining, beiden
wonende te Oude Pekela.
[Onder deze akte staan tevens de handtekeningen van A.J. Venster en F.H. Seven].
173 - 5 jan. 1814.
De juffrouw Janna Suthof, in deze geassisteerd door haar echtgenoot, de koopman Geert
Harms van Delden, en de juffer Doegien Suthof, winkelierster, allen wonende te Oude Pekela,
als hebbende dit recht verkregen bij erfenis bekomen van wijlen hun moeder Henderica
Nieholt en van hun broeder wijlen Johannes Suthof, verkopen aan Teunis Harms Hut, zonder
beroep, voor wie verscheen en optrad de oud-schipper Harm Teunis Hut, eveneens wonende
te Oude Pekela en vader van de koper, een huis en tuin met een mandelige drift, alle staande
en gelegen te Oude Pekela, noordzijde, eigen grond. Koopprijs: 2.400 gulden. Stelt zich als
borg, Harm Teunis Hut voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Doegien Suthof in aanwezigheid van de
landeigenaar Harmannus Molanus à Doedens en van de zilversmid Simon Pots, beiden
wonende te Oude Pekela.
174 - 6 jan. 1814: [repertorium].
Verklaring van overlijden: Harke Tjakkes en anderen van Oude Pekela verklaren dat Jacob
Tonnies te Oude Pekela voor meer dan 16 jaar geleden is overleden.
175 - 10 jan. 1814.
Harm Klaassens Potjewijt, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, in deze optredende voor
zijn beide zonen Geert en Hindrik Harms Potjewijt en voor zijn kleinzoon Jan Klaassens
Potjewijt, aan de ene kant; en Jan Jans Kreiter, arbeider, wonende te Wedde, als vervanger aan
de andere kant, maken de volgende afspraken: Vooreerst heeft de laatstgenoemde contractant
zich bij deze verbonden om ter keuze van de eerstgenoemde contractant of van zijn oudste
zoon Geert Harms Potjewijt voornoemd, voor één van de beide genoemde kinderen van de
eerstgenoemde contractant of voor zijn kleinzoon als vervanger te zullen optreden voor de
militaire dienst. Laatst genoemde contractant ontvangt 450 gulden bij vooruitbetaling.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Klaassens Potjewijt voornoemd,
in aanwezigheid van de koopman Harm Bosker, wonende te Wedde en van de deurwaarder
Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
176 - 11 jan. 1814.
Willem Freerk Kok, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt en draagt over aan de
schipper Jurrien Severwijns de Jonge, eveneens wonende te Oude Pekela, zijn halve
gerechtigheid en aandeel die hij heeft in een huis en tuin, staande en gelegen op eigen grond te
Oude Pekela bij de Hanekampswijk. Verkoopprijs: 100 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorikus Ebe Romeling, beiden
wonende te Oude Pekela.
177 - 20 jan. 1814.
Geessien Stoffers, weduwe van Lammert Sivers, oud-arbeidster, en de koopvrouw Hillegien
Lammerts, beide wonende te Oude Pekela, mede verschenen en optredende voor de
scheepstimmerknecht Stoffer Lammerts, wonende te Groningen, stellen aan tot hun generaal
en speciaal gevolmachtigde de weversbaas Jan Westen, wonende te Oude Pekela, aan wie
wordt toevertrouwd om onderzoek te doen betreffende de nalatenschap van Sivert Lammerts,
de zoon van Geessien Stoffers voornoemd, die op 16 januari 1814 ten huize van Hindericus
Gerhardus Temmen is overleden en voor wie hij als vervanger in militaire dienst is geweest.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorikus Ebe Romelingh en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
178 - 22 jan. 1814.
Albert Jans Venster, schipper, en zijn echtgenote Meentje Harms Middel, wonende te Oude
Pekela, verkopen en dragen over aan de veenmeester Harm Jans Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela, een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, op
de nrs. 28 en 28½, getekend met nr. 73. Verkoopprijs: 700 gulden. Er wordt 100 gulden direct
betaald terwijl de overige 600 gulden zal moeten worden voldaan aan de brouwer Jan
Oortwijn, die nog een vordering op Harm Jans Middel heeft openstaan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van de bakker Reint Tammes de Ruiter en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, beiden
wonende te Oude Pekela.
179 - 25 jan. 1814.
Jan Fransens Oltmans, schipper, wonende te Oude Pekela, voor zich zelf en namens zijn
echtgenote, doet afstand van en draagt over aan de schippers Pieter Berends Kolk en Hero
Willems Kiers, beiden wonende te Oude Pekela, waarbij de eerstgenoemde Pieter Berends
Kolk verscheen en optreedt voor zich zelf en namens zijn zwager Hero Willems Kiers
voornoemd, een vordering van 1.700 gulden, alles zo de comparant cedent had uitstaan ten
laste van Hillechien Jans, weduwe van Dieterd Roelfs, onlangs overleden te Nieuwe Pekela.
[Verwezen wordt naar een akte van 28 april 1808, verleden te Wedde voor Mr. W. de Sitter,
in der tijd baljuw van de jurisdictie van Wedde en Westerwoldingerland].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorikus Ebe Romelingh en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
180 - 25 jan. 1814: [repertorium].
Verklaring van overlijden: Arent Foppes Noorman en anderen uit Oude Pekela, verklaren het
overlijden van Hillegien Adams.
181 - 29 jan. 1814: [repertorium].
Verklaring van overlijden: Arent Foppes Noorman en anderen uit Oude Pekela verklaren het
overlijden van Jan Luikens en Doetje Sjabbes.
182 - 26 jan. 1814.
Reint Mennes Jager, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt en wijst toe aan de schipper
Jan Folkerts Taaks, eveneens wonende te Oude Pekela, een huis met bleekveld, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond. Verkoopprijs 530 gulden. Dit bedrag moet
worden betaald aan de oud-schipper te Oude Pekela, Mello Willlems Pot. Verder verscheen de
landgebruiker Klaas Geerts Maurits, wonende te Oude Pekela die zich inlaat als borg voor de
koper.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Tonkes in
aanwezigheid van de schipper Melle Melles Pot en van de gemeentebode Berend Drijfhamer,
beiden wonende te Oude Pekela.
183 - 29 jan. 1814: [repertorium].
In het repertorium komen o.a. de volgende namen voor: Fiepko O. Koolman, uit Oude Pekela
en Sebo F. Koolman.
184 - 1 febr. 1814.
Geert Derks Wessels, schoenmaker, wonende te Onstwedde, mede verschenen en optredende
voor zijn echtgenote Grietje Jans, verkoopt aan de koopman Harm Simons Stratingh en zijn
echtgenote Albertien Wubbes Hiskes, wonende te Onstwedde, een huis getekend met nr. 49,
met een appelhof en tuin daarbij, alles staande en gelegen te Onstwedde. Verkoopprijs: 900
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koper voornoemd, in aanwezigheid
van de landeigenaar Beerent Geerts Bots, wonende te Veenhuizen en van de koopman Geert
Meijer, wonende te Vlagwedde.
185- 2 febr. 1814.
De heer en meester Johannes Joachim Meder, procureur, wonende te Winschoten, optredende
als gevolmachtigde van de schoolonderwijzer te Zeerijp, F.F. Wildeman, als voormond; van
de brouwer te Groningen, G.R. de Cock, als sibbe en van de schoolonderwijzer te 't Zand, L.
Goldenarm, als vreemde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen M.A. Mees, bij
wijlen Enna de Cock in echte verwekt, verzoekt de notaris, krachtens een vonnis tegen Derk
Pieters Meijering, te procederen tot de finale verkoop van een huis en tuin, staande en gelegen
te Oude Pekela op het Nieuwe Diep, nrs. 20½ en 21, zijnde stadsgrond, alles op schade en
bate van Derk Pieters Meijering voornoemd. Hoogste bieder is geweest de meester
schoenmaker Jan Harms Wedema, wonende te Oude Pekela voor een bedrag van 650 gulden,
voor welk bedrag hij koper is geworden.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, beiden wonende te Oude
Pekela.
186 - 3 febr. 1814.
Trientje Harms, weduwe van Harm Hindriks Korte, landbouwster, wonende in de Morige
onder de gemeente Wedde, vergezeld van haar schoonzoon, de schoenmaker Jan Harms
Wedema, wonende te Oude Pekela, verzoekt de notaris haar te willen voorlezen de
verkoopakte van gisteren, waarbij haar bovenvermelde schoonzoon had gekocht een huis en
tuin, staande en gelegen te Oude Pekela op het Nieuwe Diep, nrs. 20½ en 21, stadsgrond, voor
een bedrag van 650 gulden. Na voorlezing door de notaris verklaart Trientje Harms
voornoemd, de akte te begrijpen en zich borg te stellen voor haar genoemde schoonzoon.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
187 - 7 febr. 1814.
De eerzame Beerent Geerts Bots, landbouwer, wonende te Veenhuizen onder de gemeente
Onstwedde, gaat over tot de voorlopige veiling van een in de gare te Blijham gelegen stuk
land van plm. vijf deimatten groot en in twee kampen gescheiden. De hoogste bieder is
geweest Jan Boels Bruggers, landeigenaar te Blijham, die voor het gehele stuk land geboden
heeft een bedrag van 1.400 gulden.
Gedaan en gesloten op de Hogebrug in het huis van kastelein Stuvinga in aanwezigheid van
deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, de eerst wonende op de Hogebrug en de
laatste te Oude Pekela [zie ook akte 196][de akte is mee ondertekend door Willem G.
Huizing].
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188 - 8 febr. 1814.
Wolter Jans Vos, koeherder, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de landgebruiker Jan
Willems Willems, eveneens wonende te Onstwedde, een huis nr. 117 met de daarbij
behorende grond, alles staande en gelegen te Onstwedde. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
boerenknecht Geert Berends Bots, wonende te Veenhuizen en van de landgebruiker Wubbe
Heijes Horlings, wonende te Onstwedde.
189 - 8 febr. 1814.
Jan Willems Willems, landgebruiker, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de landgebruiker
Wubbe Heijes Horlings, eveneens wonende te Onstwedde, twee mollen wares over het
Onstwedder Hamrik Verkoopprijs: 600 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
koeherder Wolter Jans Vos, wonende te Onstwedde en van de boerenknecht Geert Berends
Bots, wonende te Veenhuizen.
190 - 8 febr. 1814.
Hindericus van Emmen, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de koopman
Hindericus Schröder, wonende te Nieuwe Pekela, een huis en schuur met de daarbij
behorende grond, alles staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, zijnde stadsgrond, nr.
11 en het huis getekend met nr. 727. Verkoopprijs: 3.400 gulden. Stelt zich tot borg de
koopman Willem Melles Pott, wonende te Oude Pekela. Verder verscheen nog de
knopenmaker Doede Roelf Kleve, wonende te Oude Pekela, die nog een vordering had op het
verkochte.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
landeigenaar Harmannus Molanus à Doedens, wonende te Oude Pekela en van de
boerenknecht Geert Berends Bots, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde.
191 - 8 febr. 1814.
Derk Harms Hesselink, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt in het openbaar
door middel van een voorlopige veiling, een huis nrs. 171 en 172, tuin en kampje bouwland,
alles staande en gelegen te Oude Pekela, zuidzijde, stadsgrond nrs. 7 en 8. Hoogste bieders
zijn Derk Harm Hesselink voornoemd en de rentenier Nanno Jans Mulder, wonende te Oude
Pekela. [zie ook akte 199].
192 - 9 febr. 1814.
Beerent Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen in de gemeente Onstwedde, gaat
over tot de voorlopige veiling van de vaste goederen bestaande uit 30 percelen, staande en
gelegen in en bij Veenhuizen, te weten:
1. Het eerste perceel bestaat uit het huis, nr. 20, het hof en de appelhof en de zogenaamde
voortuin, staande en gelegen te Veenhuizen;
2. Het tweede perceel is de achtertuin, mede aldaar gelegen;
3. Het derde perceel is de helft van het bouwland, zijnde groot plm. 2 ¼ mudde;
4. Het vierde perceel is de andere helft van nr. drie;
5. Het vijfde perceel is de helft van het land op de gaste, zijnde bouwland;
6. Het zesde perceel is de andere helft van nr. vier;
7. Het zevende perceel is de ene helft van een stuk bouwland;
8. Het achtste perceel is andere helft van nr. zeven;
9. Het negende perceel zijn twee akkers, de zogenaamde veenakkers, zijnde bouwland;
10.
Het 10e perceel zijn de van de voornoemde veenakkers nog overig blijvende
twee akkers;
11.
Het 11e perceel is een akker bouwland op de es bij Veenhuizen;
12.
Het 12e perceel is een dito akker bouwland;
13.
Het 13e perceel is een akker bouwland;
14.
Het 14e perceel is een dito akker bouwland;
15.
Het 15e perceel is mede een akker bouwland;
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16.
17.
18.
19.
20.

Het 16e perceel is een stuk land mede aldaar gelegen, het zuideinde genaamd;
Het 17e perceel is een dito stuk land mede op voornoemde es gelegen;
Het 18e perceel is een dito zuideinde mede aldaar gelegen;
Het 19e perceel is wederom een zuideinde aldaar gelegen;
Het 20e perceel is een bij Veenhuizen gelegen stuk meedland, de Vennie
genaamd;
21.
Het 21e perceel is een dito stuk land, de Hof genaamd;
22.
Het 22e perceel is een dito stuk land, de Dresk genaamd;
23.
Het 23e perceel is een dito stuk meedland eveneens bij Veenhuizen gelegen;
24.
Het 24e perceel is een stuk veen gelegen bij de zogenaamde veenweg;
25.
Het 25e perceel is een b gerechtigheid over het Veenhuister hamrik;
26.
Het 26e perceel is de b gerechtigheid van de verkoper in de venen;
27.
Het 27e perceel is een b van een boerengerechtigheid in een legerstede op het
kerkhof te Onstwedde;
28.
Het 28e perceel is een zitplaats in de eerste bank op het koor aan de noordkant
in de kerk te Onstwedde;
29.
Het 29e perceel is een b boeren gerechtigheid in de eerste vrouwenbank bij de
noorder deur in dezelfde kerk;
30.
Het 30e perceel is een dito b boeren gerechtigheid in de tweede mansbank van
die kerk bij de zuider deur.
De hoogste bieder op het eerste, derde, vijfde, zesde, negende, 10e, 12e, 17e, 18e en 23e
perceel is Berend Jans, landgebruiker, wonende te Wollinghuizen onder Vlagtwedde.
De hoogste bieder op het tweede, achtste, 11e, 27e, 28e en 30e perceel is Harm Hindriks,
landgebruiker te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het vierde perceel is Eielt Jans, landbouwer te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het zevende en op het 21e perceel is Jan Lukens, landbouwer te
Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 13e perceel is Geert Roelfs Bruggers, landbouwer te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 14e, 15e en 26e perceel is Wubbe Jans Frouws, landeigenaar,
wonende te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 16e perceel is Berend Oolders, landbouwer te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het eerste gedeelte van het 19e perceel is Geert Berends Lukens,
landgebruiker te Onstwedde, en de hoogste bieder voor het tweede gedeelte van dit perceel is
Geert Tools, landgebruiker, mede wonende te Onstwedde.
De hoogste bieder op het eerste, tweede en derde gedeelte van het 20e perceel is Jacob
Hindriks Boels, landbouwer te Onstwedde.
De hoogste bieder op het 22e perceel is Berend Jacobs, landbouwer te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 24e perceel is Gerrit Harms, boer te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het eerste en tweede gedeelte van het 25e perceel is Hindrik Hits,
landbouwer te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 29e perceel is Jan Hindriks Kommies, landgebruiker, wonende te
Onstwedde.
Gedaan en gesloten te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Sijmons Strating in
aanwezigheid van deze en van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela.
[zie ook akte nr. 201].
193 - 10 febr. 1814.
Beerent Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen in de gemeente Onstwedde,
verkoopt en veilt in het openbaar de volgende vaste goederen, verdeeld in acht percelen:
1. Een gehele veenplaats tussen Veenhuizen en 't kanaal in de gemeente Onstwedde.
2. De gerechtigheid van b aandeel in een stuk veen.
3. Een dito gerechtigheid van b aandeel in een stuk veen.
4. idem.
5. idem.
6. Een huis en tuin, staande en gelegen op het Stadskanaal, thans wordende bewoond en
gebruikt door Abram Jans Trip.
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7. Een huis en tuin, staande en gelegen in de Nieuwe Pekela, zuidkant nieuwe plaatsen, eigen
grond.
8. Een stuk veen gelegen bij Veenhuizen.
Het eerste, tweede, derde, zesde, zevende en achtste perceel worden door de verkoper
ingetrokken, terwijl het vierde en vijfde perceel door de verkoper is geadjudiceerd aan Otte
Jans Smit en Sikke Derks, landgebruikers, wonende te Nieuwe Pekela alsmede aan Hindrik
Abels Boels, landgebruiker, wonende te Onstwedde.
Gedaan en gesloten te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de
arbeider Abraham Jans Trip, wonende op het kanaal.
194 - 10 febr. 1814.
Huwelijkscontract tussen Elze Wubbes Folkerts, landbouwer, wonende te Onstwedde, als
bruidegom & Hindertijn Hilverts Hensems, meerderjarige dochter van Hilvert Hensems en
echtgenote Berentien Willems, mede wonende te Onstwedde, als bruid.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Elze Wubbes Folkerts voornoemd, in
aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela en de
kleermaker Harm Geerts, wonende te Onstwedde.
195 - 11 febr. 1814.
Hinderica Bartels, weduwe van de schipper Douwe Tjerks, zonder beroep en wonende te
Oude Pekela, neemt op rente van de heer apotheker Tammo Derks de Ruiter, eveneens
wonende te Oude Pekela, een bedrag van 200 gulden . Stelt tot onderpand haar zitplaats in de
eerste vrouwenbank aan de gang schuin tegenover de preekstoel in de gereformeerde kerk van
Oude Pekela. Verder is verschenen de koopman Jan Muller, eveneens wonende te Oude
Pekela, die zich inlaat als borg.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van De Ruiter voornoemd in aanwezigheid
van de bakker Klaas Egberts Wildeboer en de stuurman Jacob Jacobs Velthuis, beide
wonende te Oude Pekela.
196 - 14 febr. 1814.
Beerent Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen, gaat over tot de finale verkoop
en toewijzing van een in de gare te Blijham gelegen stuk land zoals beschreven in akte 187
van 7 februari jl. Hoogste bieder is wederom de landeigenaar Jan Boels Bruggers, wonende te
Blijham die geboden heeft het bedrag van 2.325 gulden waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gesloten op de Hogebrug onder Blijham, in het huis van kastelein Stuvinga in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, de eerste wonende op de
Hogebrug en de laatste te Oude Pekela. [zie ook akte 187; de akte is mee ondertekend door
Willem G. Huizing].
197 - 15 febr. 1814: [repertorium].
Volmacht van mevrouw Wibbina Wildervanck, echtgenote van de heer Hillenius Bruins, van
Oude Pekela, aan de heer Willem Frederik van Buttingha, Baurmeister te Zuidbroek, om met
haar echtgenoot rekening te ontvangen en decharge te geven.
198 - 15 febr. 1814.
Derk Wilts Kramer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van Albert
Jans ter Borg, landeigenaar, wonende te ter Borg onder Sellingen, een bedrag van 1.600
gulden. Stelt tot onderpand: 1e. 12 mudden bouwland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, nr. 6; 2e. acht dito mudden bouwland, mede aldaar gelegen op nr. 7, eigen grond;
3e. zijn huis nr. 28, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende
te Oude Pekela.
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199 - 15 febr. 1814.
Derk Harms Hesselink, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, gaat over tot de finale
verkoop en veiling van het huis genoemd in de akte van 8 febr. jl. De hoogste bieder op het
huis en het heem is geworden Derk Harms Hesselink voornoemd met 520 gulden waarvoor hij
koper is geworden. De hoogste bieder op het tweede perceel, het hiervoor beschreven
bouwland, is geworden de landgebruiker Jan Halbes Potjewijt met 190 gulden waarvoor hij
koper is geworden. Het derde perceel, zijnde de tuin, wordt verkocht aan de rentenier Nanno
Jans Mulder, wonende te Oude Pekela, voor 135 gulden.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van de veenmeester [Harm Jans] Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel. [zie ook akte nr. 191].
200 - 15 febr. 1814.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, als voogd over de kinderen van
wijlen Hindrik Jacobs Duiven, bij vrouw wijlen Aaltje Arents Nijboer in echte verwekt en als
zodanig beheerder van hun nalatenschap, verkoopt en veilt in het openbaar een vlotpraam,
liggende thans te Oude Pekela voor de wal bij het huis van Harke Tjakkes Dijkstra. De
hoogste bieder is de landgebruiker Harke Tjakkes Dijkstra, wonende te Oude Pekela voor 130
gulden. Eveneens is aanwezig de bakker Klaas Egberts Wildeboer, wonende te Oude Pekela,
in zijn hoedanigheid van vreemde voogd over voornoemde kinderen.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
201 - 16 febr. 1814.
Beerent Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen in de gemeente Onstwedde, gaat
over tot de finale veiling van de vaste goederen bestaande uit 30 percelen, staande en gelegen
in en bij Veenhuizen, zoals vermeld in akte nr. 192:
De hoogste bieder op het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en 11e perceel zijn Geert
Haijes Wubs, landgebruiker te Onstwedde en Luijken Jans Luijkens, landgebruiker te
Veenhuizen.
De hoogste bieder op het achtste, negende en 10e perceel is Harm Menses Hensems,
landgebruiker te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 12e perceel is Berend Jans, landgebruiker te Wollinghuizen.
De hoogste bieder op het zevende perceel is Jan Luikens, landbouwer, wonende te
Veenhuizen. (getekend door zijn broer Aike Luikens).
De hoogste bieder op het 13e perceel is Geert Roelfs Bruggers, landbouwer te Veenhuizen.
(getekend door zijn schoonvader Harm Menses Hensems).
De hoogste bieder op het 14e en 26e perceel is Wubbe Jans Frouws, landeigenaar, wonende te
Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 15e perceel is Aike Luikens, landgebruiker te Veenhuisen.
De hoogste bieder op het 16e perceel is Berend Oolders, landgebruiker te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 17e perceel is Meeme Harms Meems, landgebruiker te Onstwedde.
De hoogste bieder op het 18e en 20e perceel is Luitjen Harms Jarks, landbouwer te
Onstwedde.
De hoogste bieder op het 19e perceel is Geert Geerts Tools, landbouwer te Onstwedde.
De hoogste bieder op het 21e perceel is Jan Luikens, landbouwer te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 22e perceel is Berend Jacobs, landbouwer te Veenhuizen.
De 23e en 25e percelen zijn ingetrokken.
De hoogste bieder op het 27e en 28e perceel is Hindrik Jans Bolder, landbouwer te
Onstwedde.
De hoogste bieder op het 24e perceel is Gerrit Harms, boer te Veenhuizen.
De hoogste bieder op het 29e perceel is Jan Hindriks Kommies, landgebruiker, wonende te
Onstwedde.
De hoogste bieder op het 30e perceel is Harm Hindriks Moorlag, landbouwer te Veenhuizen.
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Gedaan en gesloten te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Sijmons Strating in
aanwezigheid van deze en van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela.
[zie ook akte nr. 192].
202 - 18 febr. 1814: [repertorium].
Verklaring van Harm Hilkes de Boer en Kornelis Berends Kok van Oude Pekela dat Lammert
Willems Molanus, echtgenoot van Fennechien Hindr. Kuiper voor vier jaar op de Haak
gebleven is.
203 - 18 febr. 1814.
Inventaris van de goederen, kredieten en effecten uit de nalatenschap van wijlen Frouwe
Roelfs, laatst weduwe van wijlen Isebrand Meertens Bultena, gewoond hebbende te Oude
Pekela alwaar genoemde Frouwe Roelfs is overleden op 11 november 1813. Deze inventaris
is opgemaakt in het sterfhuis van Frouwe Roelfs en wel op verzoek van de bakker Jan
Isebrands Mulder, van de koopman Okke Isebrands Bultena, beiden wonende op de Bult
onder Bellingwolde, van de bakker Roelfs Isebrands Bultena, wonende te Bellingwolde, van
de bakker Roelf Abels Pot, wonende op de Draijerij onder Bellingwolde uit naam van en
namens zijn echtgenote Tetje Isebrands Bultena, verder op verzoek van de kasteleinse
Willemina Isebrands Bultena, weduwe van Wessel Broersema, wonende te Zuidbroek, van de
kastelein Willem Isebrands Bultena, wonende te Oude Pekela, van de scheepstimmerbaas
Harm Derks Hesselink, wonende te Oude Pekela uit naam van en namens zijn echtgenote
Geertje Isebrands Bultena. Voorts in tegenwoordigheid van vermelde requiranten, allen
kinderen of aangehuwde kinderen en erfgenamen ab intestato van wijlen Isebrand Meertens
Bultena bij wijlen Frouwe Roelfs voornoemd in echte verwekt, van Meester Nicolaas Jan van
Buttinghe Wichers, notaris te Pekela, alles om de afwezigen bij deze inventarisatie te
vertegenwoordigen, zijnde namelijk die afwezigen met name Fokko Arius Kranenborg, zoon
van wijlen de predikant Arius Kranenborg, bij wijlen Aaffien Isebrands Bultena in echte
verwekt, terwijl eindelijk nog de zuster van de zojuist genoemde Fokko Arius Kranenborg
[staat: Bultena], namelijk Frouwe Kranenborg, echtgenote van Jean Baptiste Begaux, die zich
thans te Groningen bevind, niet bij het opmaken van deze akte aanwezig is. De
waardebepaling van de goederen zal worden vastgesteld door Rente Harms Middel,
deurwaarder bij de rechtbank te Winschoten en wonende te Oude Pekela. [volgt lijst met
goederen].
Opgemaakt te Oude Pekela op 18 febr. 1814 in het sterfhuis van Frouwe Roelfs.
204 - 19 febr. 1814: [repertorium].
Volmacht van Johannes Gerardus Feiken uit Nieuwe Pekela aan Jan Rengers Brouwer inzake
Klaas Roelfs Klaassens.
205 - 19 febr. 1814: [repertorium].
Volmacht van mej. Johanna de Moorrees, wed. van Gerhardus Uchtman, van Oude Pekela,
aan de heer Maxim Jacobus de Man uit Nijmegen, inzake een verkoping.
206 - 22, 25 febr. 1814.
Verdere inventarisatie als vervolg op akte 203.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het sterfhuis van Frouwe Roelfs op 25 febr. 1814.
207 - 24 febr. 1814.
Beerent Geerts Bots, landbouwer, wonende te Veenhuizen in de gemeente Onstwedde,
verkoopt en draagt over aan de landgebruiker Harm Hindriks Moorlag, eveneens wonende te
Veenhuizen, 5a waarsgerechtigheid in het onverdeelde hamrik van Veenhuizen voor 825
gulden. Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van
de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de stuurman Jacob Andries van der Velde, beiden
wonende te Oude Pekela.
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208 - 25 febr. 1814.
Vervolg van de vorige akte (nr. 202). Inventarisatie van de papieren kredieten en effecten.
Genoemd worden o.a.:
1e. een verzegelde koop of scheidbrief van 7 mei 1795, bij welke scheidbrief door Frouwe
Roelfs voor haar zelf en als legitima tutrix van haar minderjarig kind bij wijlen Isebrands
Meertens Bultena in echte verwekt en overige reeds meerderjarige kinderen uit datzelfde
huwelijk gesproten, uit de massale boedel van Frouwe Roelfs en Isebrand Meertens
Bultena aan Okke Isebrands Bultena is overgedragen een huis, benevens plm. 40 deimten
beklemde landerijen, staande en gelegen op en bij de Bult voor een bedrag van 12.000
gulden, die nog ten laste van voornoemde Okko Isebrands Bultena uitstaat;
2e. een dito verzegelde koopbrief van dezelfde datum bij welke koopbrief door dezelfde
personen als hiervoor onder 1. vermeld zijn, is overgedragen aan Jan Isebrands Mulder en
echtgenote Trientje Berends Buning, wonende op de Bult, een huis met tuin, staande en
gelegen op de Bult voor een bedrag van 3.000 gulden;
3e. een dito verzegelde koopbrief, beleden op 27 april 1809, waarbij de hiervoor genoemde
weduwe Frouwe Roelfs aan Okke Isebrands Bultena heeft verkocht 15 deimten groen- en
bouwland, dicht bij de Bellingwolder Schans gelegen, voor 8.815 gulden.
4e. enkele landseffecten;
5e. enkele schuldbrieven;
6e. enkele diversen, waaronder o.a. een vrouwenzitplaats in de kerk van Oude Pekela;
7e. verwijzing naar het huwelijkscontract tussen Frouwe Roelfs en Isebrand Meertens Bultena,
verleden voor pastoor Borgesius te Bellingwolde op 18 april 1755;
8e. een scheidsbrief van de ouders van Frouwe Roelfs, nl. Roelf Leffers en Tetje Feijes,
verleden te Bellingwolde op 3 november 1777.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van wijlen Frouwe Roelfs.
209 - 2 maart 1814.
Willemtje Wilts, zonder beroep, weduwe van Willem Strating, wonende te Wetsingehuizen in
de gemeente Onstwedde, geeft volmacht aan de oud-schatbeurder Harm Alting, wonende te
Wedde, speciaal om voor haar en in haar naam, in het openbaar en bij opbod te verkopen, de
in de volgende akte genoemde vaste goederen.
Gedaan en gepasseerd te Wetsingehuizen in haar huis in aanwezigheid van de deurwaarder
Rente Harms Middel en van de commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude
Pekela.
210 - 4 maart 1814.
Harm Alting, oud-schatbeurder, wonende te Wedde, geassisteerd door Willemtje Wilts,
weduwe van Willem Stratingh, wonende te Wetsingehuizen, gaat over tot de openbare
verkoop van de volgende vaste goederen die bij scheidbrief van 13 december 1797 aan
Willemtje Wilts waren gekomen, te weten:
1. een huis en tuin met een daarachter liggende kamp, staande en gelegen te Wetsingehuizen;
2. een mollen wares over het Wetsingeboer hamrik;
3. een stuk groenland, de Plak genaamd, gelegen bij Wetsingehuizen aan de Veeler zijde over
de A;
4. drie akkers, genaamd de dresken, eveneens gelegen bij Wetsingehuizen;
5. een akker gelegen op de Lutke es bij Wetsingehuizen;
6. een half mudde bouwland, gelegen op de Onstwedderholte.
Alle percelen zijn toegewezen aan de landgebruiker Hidde Jans Michels, wonende te
Onstwedde.
Gedaan en gesloten te Onstwedde in het huis van de weduwe van Roelf Haijs in aanwezigheid
van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela en van de landgebruiker
Elze Heijes, wonende te Onstwedde.
211 - 9 maart 1814.
Verzoek van de erven van wijlen mejuffrouw de weduwe Suthoff met name Nanna Suthoff
geassisteerd door haar echtgenote de koopman Geert Harms van Delden en Doegien Suthoff,
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allen de koophandel beoefende en wonende te Oude Pekela om over te gaan tot de openbare
veiling en verkoop van de losse goederen als volgt: [volgt lijst van goederen]. Vervolg van de
verkoping op 10 maart 1814.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkopers in aanwezigheid van de
commissionair Reinder Barghuis en de deurwaarder Rente Harms Middel alsmede de
koopman G.H. van Delden nomine uxoris.
212 - 10 maart 1814.
Harm Derks Draijer, arbeider, wonende te Wedde en Elze Elzes Hazelhoff, eveneens wonende
te Wedde maken afspraken over de vervanging van de militaire dienst van laatstgenoemde
door eerstgenoemde. Elze Elzes Hazelhoff betaalt als vergoeding voor deze vervanging een
bedrag van 600 gulden met een zilveren horlogie aan Harm Derks Draijer of aan diens
echtgenote Hebel Berends Teun. Verder verklaart Harm Derks Draijer voornoemd de
afspraken te hebben gemaakt met de kastelein, de eerzame Elze Hazelhoff, de vader van Elze
Elzes Hazelhoff, wonende te Wedde, en met de landgebruiker Adde Jans Boers, wonende te
Lutjeloo in de gemeente Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van Johan Casper Wagener, zonder beroep, wonende te Wedde.
213 - 11 maart 1814: [repertorium].
Toestemming van Annechien Jans, weduwe van Geert de Goede, van Oude Pekela tot het
huwelijk van haar dochter Elsien Geerts de Goede met Tebbe Doekes.
214 - 11 maart 1814.
Hindrik Jochems Venema, timmerman, wonende te Oude Pekela en de scheepstimmerman
Jan Hindriks Drent, eveneens wonende te Oude Pekela, maken afspraken over de vervanging
van de militaire dienst van laatstgenoemde door eerstgenoemde. Hindriks Jochems Venema
ontvangt voor deze vervanging 375 gulden te betalen aan hem of aan zijn vrouw Jantje
Aaldriks.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
negotiant Pieter Reints Brons en van de varensgezel Kasper Hensens Gesterkamp.
215 - 11 maart 1814.
Hidde Jans Michels, landgebruiker, wonende te Onstwedde, die tevens verschijnt en optreedt
voor zijn echtgenote Geesje Boels, verkoopt:
1. een huis en tuin, staande en gelegen te Onstwedde;
2. een tuin, genaamd de molentuin, groot plm. 10 spind, eveneens gelegen te of bij
Onstwedde;
van welke goederen zij de blote eigendom hadden verkregen volgens aankoopbrief van 1
november 1808, gepasseerd en afgegeven door Mr. W. de Sitter, als baljuw der jurisdictie van
Wedde en Westerwoldingerland.
Het eerste perceel is gekocht door de landgebruiker Hidde Reints [Bessembinder], wonende te
Onstwedde, voor 850 gulden.
Het tweede perceel, zijnde de molentuin, is gekocht door de landgebruiker Meeme Wubbes
Folkerts, eveneens wonende te Onstwedde, voor 120 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de weduwe van Roelf Haijes in
aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela en van de
landgebruiker Engel Geerts Bots, wonende te Onstwedde.
216 - 12 maart 1814.
Harmannus Boonsema, barbier, wonende te Nieuwe Pekela en de landgebruiker Willem
Wijbeling, wonende te Wedde, verschenen voor en namens zijn zoon Freerk Willems
Wijbeling, maken afspraken over de vervanging van de militaire dienst van laatstgenoemde
door eerstgenoemde. Harmannus Boonsema ontvangt voor deze vervanging 460 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Gerhardus Koops in
aanwezigheid van deze en van de blokmaker Jannes Pieters Blok, beiden wonende te Oude
Pekela.
217 - 12 maart 1814.
Jannes Pieters Blok, blokmaker, wonende te Oude Pekela, optredende voor zijn zoon Pieter
Jans Blok en de arbeider Jan Jans Kreiter, wonende te Wedde, maken afspraken over de
vervanging van de militaire dienst van eerstgenoemde door laatstgenoemde. Jan Jans Kreiter
ontvangt voor deze vervanging 25 gulden per kwartaal. Deze afspraken vervallen indien Jan
Jans Kreiter als vervanger moet optreden voor Jan Klaassens Potjewijt. Stelt zich als borg van
Jannes Pieters Blok, de koopman Jan Kranenborg, eveneens wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Gerhardus Koops in
aanwezigheid van de landbouwer Willem Wijbeling, wonende te Wedde en van de
landgebruiker Harm Willems Heis, wonende te ter Wipping onder Onstwedde.
218 - 15 maart 1814.
Hindrik Klatter, rentenier, en de hoedenfabrikant Jan Pier, beiden wonende te Oude Pekela, in
hun hoedanigheid van administrateurs over de nalatenschap van Fennigje Jans, laatst weduwe
van de onlangs te Oude Pekela overleden Hemme Olferts, verkopen in het openbaar:
1e. een huis, getekend nr. 693, met de daarbij behorende grond, staande en gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond;
2e. een stoel, getekend nr. vier in de gereformeerde kerk te Oude Pekela;
3e. een volle legerstede op het gereformeerde kerkhof te Oude Pekela, noordzijde, tussen de
nrs. 10 en 11.
Gewezen wordt op een gesloten contract tussen Jan Kornellis en Berend Jans van 18 april
1775, betreffende de lusten en lasten die op het verkochte liggen.
Het eerste perceel, zijnde het huis, is gekocht door de koopman Jan Gerrit Heres en de
kastelein Klaas Franken, beiden wonende te Oude Pekela, voor 153 gulden.
Het tweede perceel, zijnde de stoel in de kerk, is gekocht door de koopman Hindrik Kleve,
wonende te Oude Pekela, voor 25 gulden.
Het derde perceel, zijnde de legerstede op het kerkhof, is verkocht aan de knopenmaker Doede
Roelofs Kleve, eveneens wonende te Oude Pekela, voor negen gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van [de kastelein] Klaas Franken in
aanwezigheid van de schuitenvaarder Jacob Jacobs Mooi en van de rentenier Jan Arents
Tjaden, beiden wonende te Oude Pekela.
219 - 16 maart 1814.
Menne Berends Liefsting, eigenaar, wonende te Vlagtwedde, verkoopt zijn plm. 800
eikenbomen, staande thans op de wortel bij Weende. [volgt opsomming van de bomen]. De
gehele voorraad bomen wordt verkocht voor 4.265 gulden.
Gedaan en gesloten te Weende op de plaats van de verkoop en in aanwezigheid van de
gemeentebode Berend Drijfhamer, wonende te Oude Pekela en van de kuiper Jan Geerts
Kuiper, eveneens wonende te Oude Pekela.
220 - 18 maart 1814.
Elze Wubbes Folkerts, landeigenaar, wonende te Onstwedde, verhuurt in het openbaar zijn
vaste goederen, zijnde bouwland gelegen op de Holte bij Onstwedde, bestaande uit 25
percelen. Verhuurd aan verschillende personen.
Gedaan, opgemaakt en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Sijmons
Strating in aanwezigheid van deze en van de arbeider Engel Hiskes Engels, beiden wonende te
Onstwedde.
221 - 19 maart 1814.
Tonnis Tonnis Cock, arbeider, wonende te Nieuwe Pekela, en de boerenknecht Harm Remkes
Heis, wonende te Onstwedde, geassisteerd door zijn oom, de landbouwer Geert Berends
Luijkens, eveneens wonende te Onstwedde, maken afspraken over de vervanging van de
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militaire dienst van eerstgenoemde door laatstgenoemde. Harm Remkes Heis is getrouwd met
Jantje Berends.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de schipper Tjebbe Derks de Jonge, beiden wonende te Oude
Pekela.
222 - 19 maart 1814.
Hindrik Jochems Venema, huistimmerman, wonende te Oude Pekela, en de koopman Jan
Dominicus Flinker, wonende te Nieuwe Pekela, maken afspraken over de vervanging van de
militaire dienst van laatstgenoemde door eerstgenoemde. Deze verplichting heeft Venema
voornoemd op zich genomen voor 375 gulden. De vrouw van Hindrik Jochems Venema heet
Jantje Aaldriks.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de scheepstimmerman Berend Hindriks Drenth, beiden
wonende te Oude Pekela.
223 - 19 maart 1814.
Soeke Berends Bakker, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Hindrik
Boels Bakker, wonende te Nieuwe Pekela, een tjalkschip, genaamd "de twee gebroeders" voor
een bedrag van 500 gulden op voorwaarde dat eerst de lading van het schip, bestaande uit wijn
en voor rekening van Wibrandus Kranenborg, gelost zal worden te Emden. De betaling
geschiedt door de koopman Albert Klaassens Oldenburger.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
tegenwoordigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, beiden wonende te
Oude Pekela.
224 - 22 maart 1814.
Albert Stevens Moorlag, boerenknecht, wonende te Wedde, als vervanger, de kastelein Elze
Hazelhoff, eveneens wonende te Wedde, en de landgebruiker Adde Jans Boers, wonende te
Lutjeloo in de gemeente Wedde, maken afspraken over de vervanging van de militaire dienst
waarbij Albert Stevens Moorlag voornoemd zich verbindt om voor Elze Elzes Hazelhoff (de
zoon van Elze Hazelhoff voornoemd) in militaire dienst te gaan. Albert Stevens Moorlag
ontvangt hiervoor van Elze Elzes Hazelhoff een bedrag van 430 gulden, welk bedrag aan
Albert Stevens Moorlag of aan zijn vader Steven Jans Moorlag dient te worden betaald.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de koopman Theodoor Brons, beiden wonende te Oude Pekela.
225 - 23 maart 1814.
Aike Aikes Maarsingh, boerenzoon, wonende te ter Maars onder Onstwedde en de arbeider
Jan Harms Knol, wonende op het Kanaal in de gemeente Nieuwe Pekela, maken afspraken
over de ruil van de militaire dienst van betrokkenen. Het betreft hier een ruil van de
opkomstnummers van hen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de schipper Tjebbe Derks de Jonge, beiden wonende te Oude
Pekela.
226 - 24 maart 1814.
Hessel Jacobs Dethmers, landgebruiker, wonende te Nieuwolda voor zich zelf en in
hoedanigheid van voogd over het minderjarig kind van wijlen zijn broer Sibolt Jacobs
Dethmers bij Hebeltje Reints in echte verwerkt, verder de landgebruiker Tiddo Jans Tiddens,
wonende bij de Zomerdijk onder Woldendorp, in hoedanigheid van toeziend voogd over de
voormelde minderjarige, voorts nog de landgebruiker te Blijham, Abel Jacobs Dethmers en de
landgebruiker Willem Jacobs Dethmers, wonende te Tuikwert, allen te samen als hebbende
het recht van erfenis aan zich gekregen van wijlen hun vader, Jacob Hessels Dethmers,
verkopen aan de apotheker Tammo Derks de Ruiter en vrouw Gesien Berends Bakker,
echtgenoten, wonende te Oude Pekela, een huis en tuin, genummerd met nr. 738, staande en
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gelegen te Oude Pekela, noordkant, nr. vier, gedeeltelijk stads- en eigen grond, tezamen plm.
30 roeden waarvan 14 roeden stads- en 16 roeden eigen grond. Verkoopprijs: 1.400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kopers in aanwezigheid van de
schoenmaker Geert Dubben en van de timmerman Albert Glim, beiden wonende te Oude
Pekela.
227 - 24 maart 1814.
Heije Mulder, arbeider, wonende te Oude Pekela, mede verschenen en optredende voor zijn
echtgenote Marijke Jans en geassisteerd door de schipper Tjebbe Derks de Jonge, eveneens
wonende te Oude Pekela, verkopen aan de hovenier Heindrich Müller, wonende te Oude
Pekela, een heemstede met daarop gebouwd huis, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, nr. 12 ongedeeld. Verkoopprijs 60 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein [Klaas] Franken in
aanwezigheid van deze en van de koopman Berend Wertmölder, wonende te Boertange.
228 - 25 maart 1814.
De Weleerwaarde Heer Wibrandus Johannes Koppius, predikant, wonende te Blijham, die in
zijn hoedanigheid van predikant en als zodanig hebbende het vruchtgebruik van enkele
landerijen, verhuurt in het openbaar deze landerijen, gelegen te Blijham. [volgt opsomming
van de landerijen).
Gedaan en gepasseerd te Blijham in het huis van Elle Kl. Elsinga in aanwezigheid van de
schoolmeester R. Sikkens en van de verver Berend Drijfhamer, de eerste wonende te Blijham
en de laatste wonende te Oude Pekela.
229 - 26 maart 1814.
Grietje Geerts Klomker, zonder bijzonder beroep, weduwe van Harm Harms Visker, wonende
te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de koopman Albert Klaassens Oldenburger, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, enkele stukken land, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen
grond, nr. 11. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de schipper Harm Geerts Smit, beiden wonende te Oude
Pekela.
230 - 26 maart 1814.
Homme Hindriks Kuiper, schipper, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de schipper
Harm Teunis Hut, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 500 gulden. Stelt als
onderpand zijn huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noorkant, eigen grond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van voormelde debiteur in aanwezigheid van
de koopman Geert Starke en van de bakker Harm Bouman, beiden wonende te Oude Pekela.
231 - 31 maart 1814.
Egbert Willems de Jonge, landbouwer, wonende te Oude Pekela, mede aanwezig en
verschijnende namens zijn echtgenote Marieke Jans Oltmans, verkoopt aan zijn schoonvader,
de schipper Jan Fransen Oltmans, eveneens wonende te Oude Pekela, enig vee en
boerenwerktuigen [bladzijde ontbreekt]. De koper verklaart de koopschat van 2.610 gulden ter
leen ontvangen te hebben van de koopman Egbert Geerts Sterenborg, wonende te Oude
Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Bultena in
aanwezigheid van deze en van de bakker Klaas Pieters Baar, beiden wonende te Oude Pekela.
232 - 5 april 1814.
Elze Wubbes Folkerts, landgebruiker, wonende te Onstwedde, verkoopt losse goederen. [volgt
lijst met goederen].
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Elze Wubbes Folkerts in aanwezigheid
van de verver Jan D. Visker en van de tapper F. Sterenborg, beiden wonende te Wedde.
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233 - 6 april 1814.
Beerent Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Veenhuizen onder het kerspel Onstwedde,
houdt veiling van losse goederen [volgt lijst met goederen].
Gedaan en gepasseerd te Veenhuizen in het huis van Beerent Geerts Bots voornoemd, in
aanwezigheid van de tapper H.J. Boskers en van de verwer Jan D. Visker, beiden wonende te
Wedde.
234 - 8 april 1814.
Wiger Hindriks Bardewe, varensgezel, wonende te Oude Pekela en de landeigenaar Beerent
Jacobs Meems, wonende te Veenhuizen, aanwezig namens zijn zoon Albert Berends Meems,
maken afspraken over de vervanging van de militaire dienst van laatstgenoemde door
eerstgenoemde. Albert Berend Meems betaalt hiervoor aan Wiger Hindriks Bardewe, of zijn
vrouw Klaassien Pieters Geers een bedrag van 375 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de kastelein Albert Hazewinkel, beiden wonende te Oude
Pekela.
235 - 9 april 1814.
Johannes Harms Schuurman, arbeider, wonende te Rütenbrock in Duitsland, neemt op rente
van de landman Dethmer H. Boels, wonende te Onstwedde, mede verschenen voor en namens
Wubbe Jans Hiskes, loteling van 1812, een bedrag van 300 gulden die Jan Hindriks Jansen
nog moest betalen aan Wubbe Jans Hiskes voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester [Harm Jans] Middel in
aanwezigheid van deze en van de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, eveneens wonende te
Oude Pekela.
236 - 9 april 1814.
Eltje Jacob Eltjens, stadsveenmeester, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg voor zijn broer
Boele Eltjens, eveneens wonende te Oude Pekela, wegens de aan den lande verschuldigde
impost van alle turf, die Boele Eltjens nog op 1 januari van dit jaar op zijn veen achter Hoorn
heeft gehad, bedragende 2.750 ton en waarvan nog aan impost moest worden voldaan een
bedrag van 137 gulden en 10 stuiver.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Eltje Jacob Eltjens in aanwezigheid van
de veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
237 - 9 april 1814.
Boele Eltjens, landeigenaar, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg voor zijn broeder, de
veenmeester Eltje Jacob Eltjens, eveneens wonende te Oude Pekela, wegens de aan den lande
verschuldigde impost voor 780 ton zwarte en voor 916 ton grauwe turf.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Eltjens voornoemd in
aanwezigheid van de veenmeester [Harm Jans] Middel en van de oud-schipper Pieter Jans
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
238 - 9 april 1814.
Leonard Pieters Geers, arbeider, wonende te Oude Pekela en de landbouwer Albert Harms
Meems, wonende te Blijham, verschenen namens zijn zoon Willem Alberts Meems maken
afspraken over de vervanging van de militaire dienst van Willem Alberts Meems door Geers
voornoemd. Willem Alberts Meems betaalt hiervoor aan Geers voornoemd een bedrag van
450 gulden, te betalen aan Geers of zijn vrouw Albertje Luitjens.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verlaatsmeester Gerhardus Koops, in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Derk Harms Hesselink, beiden wonende te
Oude Pekela.
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239 - 9 april 1814.
Jan Harms Draijer, schipper, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor en namens zijn
echtgenote Grietje Harms, draagt het recht over aan de schipper Klaas Okkes Kuiper, mede
wonende te Oude Pekela, van een bedrag van 500 gulden, zijnde een restant van 1.000 gulden
die hem nog toebehoorde van Willem Drewes en vrouw Grietje Hiskes, volgens verzegeling
van 17 mei 1802, verleden voor de pastoor te Beerta, welke verzegeling op 20 februari 1806
was overgedragen aan pastoor Meurs te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varenspersoon Harm Berends Spelde, eveneens wonende te
Oude Pekela.
240 - 9 april 1814.
Berend Harms Spelde, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan zijn zoon Harm
Berends Spelde, thans nog varensgezel, eveneens wonende te Oude Pekela, zijn tjalkschip,
genaamd "de vrouw Elisabeth". Koopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
241 - 12 april 1814.
Harm Jans Smid, winkelier, wonende te Oude Pekela, benoemt en machtigt de koopman Geert
Starke, eveneens wonende te Oude Pekela, om namens hem te onderhandelen met de
kooplieden van Calcar en Bolte te Groningen over:
1e zes kampen groen- en dalland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant en een tuin aan de
noordkant, zoals aangekocht door Smid's vader en moeder;
2e het ijzerwerk ...., staande nog op of zijnde gelegen bij verscheiden hellingen te Oude
Pekela, aangewezen en op te geven door Smid's moeder, Grietje Esders;
3e een partij bewerkt en onbewerkt ijzer dat nog op Smid's zolder ligt;
4e alle aanspraken en kredieten die nog ten goede zijn of zullen komen bij Derk Harms
Hesselink wegens koopschatspenningen van een huis door hem verkocht voor zover deze
gelden zullen komen ten voordeel van de boedel van Smid's overleden vader en nog levende
moeder Grietje Esders voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris, door deze en de rentenier
Theodorickus Ebe Romelingh en de oud-schipper Pieter Jans Oosterend getekend.
242 - 12 april 1814.
Ietsen Harmannus van der Tuuk, arbeider, wonende te Nieuwe Pekela en de landbouwer Jan
Menses Horlings, wonende te Smeerling onder Onstwedde en afspraak makende voor zijn
zoon Wubbe Jans Horlings, over vervanging betreffende de militaire dienst. Eerstgenoemde
verbindt en verplicht zich om als vervanger te zullen optreden voor laatstgenoemde waarvoor
hij 575 gulden van Wubbe Jans Horlings ontvangt. Genoemd wordt de vrouw van Jetsen
Harmannus van der Tuuk, genaamd Jaapkien Tonnies. Jan Menses Horlings voornoemd stelt
tot zekerheid zijn huis, getekend met nr. 13, staande en gelegen te Smeerling.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de kleermaker Jurrien Wilkes Stip, wonende te Vlagtwedde.
243 - 12 april 1814.
Freerk Esders Spaarpot, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, de landgebruiker Jan Derks
Koster, eveneens wonende te Oude Pekela, namens zijn echtgenote Jantje Esders en de
arbeider Gerrit Hillen, wonende te Bourtange, namens zijn echtgenote Grietje Harms, allen te
samen als hebbende dit recht gekregen uit de erfenis van wijlen Esdert Freerks en vrouw,
wijlen Foktje Sijtses, verkopen aan de landgebruiker Harm Geerts Smith, wonende te Oude
Pekela, een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela op stadsgrond, zuidkant nr. 4
boven de veendijk. Verkoopprijs: 400 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kopers voornoemd, in aanwezigheid
van de schipper Hindrik Hindriks Solter en van de oud-schipper Willem Joestens, beiden
wonende te Oude Pekela.
244 - 13 april 1814.
Jacob Gerritsen de Vries, schoenmaker, wonende te Oude Pekela en de landbouwer Harbert
Berends Boelmans, wonende te Vriescheloo, optredende voor zijn nog bij hem inwonende
zoon Okke Harberts Boelmans, maken afspraken over de militaire dienst in die zin dat De
Vries voornoemd zich verbonden en verplicht stelt om als vervanger deze dienst te zullen
waarnemen voor de genoemde Okke Harberts Boelmans. De Vries ontvangt hiervoor een
bedrag van 490 gulden, uit te betalen aan hem of zijn vrouw Trientje Berends.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de schipper Harm Harms Kok, beiden wonende te Oude
Pekela.
245 - 15 april 1814.
Beerent Geerts Bots, landbouwer, wonende te Veenhuizen in het karspel Onstwedde, verkoopt
het recht om de volgende percelen veen uit te boekweiten: (volgen 34 lotten gelegen boven
Veenhuizen).
Verkocht aan: Scholte J. Harms, Jan Geerts Bots, Detmer Boelems Hubbeling, Albert Heis
Koets en Wessel Derks Wessels.
Gedaan en gepasseerd te Veenhuizen in het huis van Harm Menses Hensems in aanwezigheid
van de landgebruiker Jan Alberts Tempel, wonende te Onstwedde en van de gemeentebode
Berend Drijfhamer, wonende te Oude Pekela.
246 - 23 april 1814: [repertorium].
Opzegging van Jan Berends van Oosten aan Harm T. Hut, allen van Oude Pekela.
247 - 23 april 1814.
Derk Harms Hesselink, vroeger scheepstimmerman doch thans zonder bijzonder beroep,
wonende te Oude Pekela, maakt verdeling van zijn vaste goederen onder zijn kinderen:
1e van een stuk land, groot plm. 2 ½ deimt, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond op
de nrs. 14 en 14½;
2e een heemstede met een daarop gebouwd huis en tuin, gelegen te Oude Pekela op nr. 6
boven de veendijk;
3e een huis en tuin, nieuw gekocht van de weduwe van Sjoert Hessels, staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond;
4e een huis en tuin getekend nr. 176 en 177, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond;
5e een huis getekend nr. 206 met een huis en een tuin, gelegen te Oude Pekela, zuidkant op
eigen grond;
6e een huis getekend nr. 14 met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant op
eigen grond;
7e een stuk land, gedeeltelijk toegemaakt, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond op
nr. 8 ½;
8e een huis getekend nr. 568, met een tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op
stadsgrond;
9e een huis getekend nr. 609, staande te Oude Pekela op stadsgrond, noordkant;
10e
een huis getekend nr. 627 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude
Pekela, noordzijde, eigen grond;
11e
vier stukjes land, gelegen te Oude Pekela op nr. 9, zijnde stadsgrond;
12e
een mans en een vrouwenzitstede in de gereformeerde kerk te Oude Pekela;
13e
een legerstede op het kerkhof bij die kerk.
Alles bij elkaar een geschatte waarde hebbende van 3.200 gulden. Aan zijn kinderen
overgedragen bij wijze van geschenk.
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De giften zijn geaccepteerd door: Hanna Derks Hesselink, geassisteerd door haar echtgenoot
de schipper Rente Harms Jonker, wonende te Oude Pekela, voorts door de negotiant de heer
Harm Harms Nap, wonende te Groningen uit naam en vanwege zijn echtgenote Elisabeth
Derks Hesselink, ook nog door de scheepstimmerman Harm Derks Hesselink, wonende te
Oude Pekela, Engeltie Derks Hesselink, echtgenote van de schipper Tjebbe Derks de Jonge,
wonende te Oude Pekela, Hanke Derks Hesselink, echtgenote van de schipper Berend Geerts
Smit, wonende te Nieuwe Pekela, Annegien Derks Hesselink, echtgenote van de schipper
Gerrit B. Ebeling, wonende te Oude Pekela, allen kinderen of aangehuwde kinderen van de
donateur.
Gedaan en geaccepteerd te Oude Pekela in het huis van de donateur.
248 - 27 april 1814.
Jan Arends Tjaden, rentenier, wonende te Oude Pekela, laat zich in als borg voor de heer
Jacobus de Jonge, genees- en heelmeester te Oude Pekela, wegens al het geen deze aan den
lande moet betalen voor impost voor alle turf die hij op zijn veen te Oude Pekela het vorig
jaar heeft gegraven en die zich nog daar bevindt. De waarde van deze borgtocht is 42 gulden,
zijnde nagenoeg de impost van 760 tonnen turf.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Albert Pieters de Jonge, in
aanwezigheid van deze en van de kastelein Klaas Franken, mede wonende te Oude Pekela.
249 - 28 april 1814: [repertorium]
Declaratie van H.J. Middel en Reint de Ruiter wegens de dood van Freerk A. Mulder en
vrouw Geessien Jans.
250 - 28 april 1814.
Beerent Geerts Bots, landbouwer, en zijn echtgenote Gepke Geerts Bots, wonende te
Veenhuizen in het karspel Onstwedde, verkopen aan de landgebruikers Klaas Jans Benus,
Reinder Jans Dik, Jan Hiddes Bossema en aan de gebroeders, de kooplieden Jan Hindriks
Sinnige en Harm Hindriks Sinnige, allen wonende te Veendam: een plaats veen met diens
ondergrond met een daarop gebouwde hut en met een mandelige draaij, gelegen in de eerste
doorsnede van de Veenhuister venen ..... Verkoopprijs: 2.500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de zilversmid Simon Pots, mede wonende te Oude Pekela.
251 - 29 april 1814.
Beerent Geerts Bots, landbouwer te Veenhuizen, verkoopt in het openbaar de losse goederen
volgens bijgaande lijst en door hem aangewezen. [volgt lijst met 104 kavels goederen]. Bij de
afrekening op 4 mei 1814 wordt hij genoemd: Beerent Geert Bots, landbouwer, wonende te
Fransum.
252 - 29 april 1814.
Wubbe Jans Frouws, landgebruiker en boer, wonende te Veenhuizen, laat zich in als borg ten
behoeve van den Lande voor Jan Bots, Berend Oolders, de erven van Jan Hiskes, Harm
Menses Hensems en voor Aike Maarsing, allen veengebruikers en wonende te Veenhuizen
onder Onstwedde, wegens de gehele impost die de genoemde veengebruikers aan den Lande
verschuldigd zijn of betalen moeten wegens de turf, die door hen het vorig jaar is gegraven.
De waarde van deze borgtocht heeft Wubbe Jans Frouws begroot op 1.350 gulden.
Verder verschijnt nog Dethmer Hindriks Boels, boer en wonende te Onstwedde, die zich
inlaat als borg voor Wubbe Jans Frouws, eveneens wegens de impost die deze verschuldigd is
aan den Lande.
Gedaan en gepasseerd te Veenhuizen in het huis van Beerent Geerts Bots in aanwezigheid van
deze en van de gemeentebode te Oude Pekela Berend Drijfhamer, wonende aldaar.
253 - 30 april 1814.
Abraham Jans Haveman, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Hinderica Hindriks, verkoopt aan de ontvanger der indirecte belastingen Johannes
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Paulus Kelderman, nu nog wonende te Beerta, een huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, stadsgrond, op nr. 11 van de nieuwe plaatsen letter C, wordende nu nog
door de verkoper bewoond, voor het bedrag van 2.000 gulden en aangekocht van de heer
Borgesius en mejuffrouw Wendeltje Aapkens. Van de verkoopsom moet nog worden betaald
aan Jurrien Koerts junior een bedrag van 396 gulden en vijf stuivers.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, beiden wonende te
Oude Pekela.
254 - 2 mei 1814.
Geert Koopmans, molenmaker, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
korenmolenaar Jan Teunis Klatter, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 200
gulden. Stelt tot onderpand zijn huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond nr. 12.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein [Klaas] Franken, in
aanwezigheid van deze en van de landeigenaar Koert Jans Middel, eveneens wonende te Oude
Pekela.
255 - 6 mei 1814.
Udo Freerks Zuiderveen, negotiant, wonende te Oude Pekela, verleent toestemming dat de
hypothecaire inschrijving van 21 oktober 1811 op zijn verzoek op en tegen zijn debiteur, de
landgebruiker Derk Freerks, wonende te Winschoten, zijnde 450 gulden, op grond van een
rentebrief van 30 april 1811, wordt geroyeerd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Udo Freerks Zuiderveen in
aanwezigheid van de rentenier Theodoricus Ebe Romelingh en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend.
256 - 9 mei 1814.
Jarke Addes Mening, arbeider, wonende te Hoorn onder Wedde, draagt over het recht van een
zodanig bedrag van 500 gulden, als hij nog wegens een restant koopschat heeft te vorderen
van de nu wijlen Engel Roelfs Steenhof en echtgenote Engelina Berends Hesseling, wonende
te Blijham, volgens koopakte van 30 april 1813, verleden voor notaris Piccardt te Oude
Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
257 - 9 mei 1814.
Klaas Jurjens, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Woltje Jans, doet afstand van het recht van hypotheek, dat hem toekwam op de
eigendom van een boerenplaats die thans in vaste huur wordt bewoond door de kinderen van
wijlen Berend Michiels, zijnde plm 90 deimatten groot en gelegen te Eexta. In dit verband
worden ook nog genoemd de namen van Ajolt Weemhof en zijn vrouw Grietje Hemmes en
wordt verwezen naar een rentebrief van 21 mei 1800, verleden te Westerlee voor de predikant
Zuidema.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Klaas Jurjens voornoemd in
aanwezigheid van de stelmaker Klaas Gerrits en van de verver en glazenmaker Andries
Christoffer Kok, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
258 - 10 mei 1814.
De eerzame Hindrik Berends Vroom, landbouwer, wonende te Oude Pekela, laat zich in als
borg ten behoeve van de Lande en wel voor de weduwe van Geert Jans Wortelboer te Oude
Pekela, voor een bedrag van 50 gulden, wegens de impost voor de over dit jaar te graven turf.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
koopman Gerhardus Koops en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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259 - 10 mei 1814.
Hindrik Wilkes Wilkens, scheepstimmerbaas, wonende te Wildervank, verkoopt aan Klaas
Harms Bultje, thans nog varensgezel en wonende te Nieuweschans, een praamschipshol met
luiken, zwaarden en mast, lang over steven 57 voet, wijd plm 12 voeten en hol op zijn
wellings drie voet, alles Groninger maat, zijnde laatst bevaren geweest door Willem Alberts.
Verkoopprijs: 250 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van de landbouwer Beerent Geerts Bots, wonende te Veenhuizen en van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
260 - 10 mei 1814.
Berend Klaassens Harding, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, laat zich in als borg ten
behoeve van den Lande en wel voor de landgebruiker Freerk Klaassens Harding, wonende te
Nieuwe Pekela, voor een bedrag van 350 gulden die Freerk Klaassens Harding aan den Lande
wegens impost moet betalen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Hindrik Jacobs Draijer in
aanwezigheid van deze en van de koopman Hindrik Hulsink, wonende te Veendam.
261 - 10 mei 1814.
Hindrik Berends Vroom, landbouwer, wonende te Oude Pekela, laat zich in als borg ten
behoeve van den Lande en wel voor de koopman Gerhardus Koops, wonende te Oude Pekela,
voor een bedrag van 40 gulden die Gerhardus Koops voornoemd aan den Lande wegens
impost over de in 1814 gegraven turf moet betalen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
262 - 10 mei 1814.
Jacob Folkersma en Hindrik Hulsink, kooplieden, wonende te Veendam, voor zich zelf en
namens de firma van Roelf Jans Gijzen en compagnie verhuren:
1e perceel: twee kampen groen- en bouwland gelegen te Oude Pekela op nr. zeven,
noordkant;
2e perceel: zes kampen groen- en bouwland achter elkaar, gelegen te Oude Pekela,
noordzijde in de zogenaamde Duivelsdobben.
Het eerste perceel wordt verhuurd aan Berend Jacobs Bondrager, landgebruiker te Nieuwe
Pekela, voor een bedrag van 33 gulden.
Huurder van het eerste, derde en vierde kamp van het tweede perceel wordt de landgebruiker
Roelf Harms Bos, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
Huurder van het tweede kamp uit dit perceel wordt de meester timmerman Jan Tammes
Niewolt, wonende te Oude Pekela, voor vijf gulden.
Huurder van het vijfde en zesde kamp in perceel twee wordt de landgebruiker Hindrik Koops
Boon, uit Nieuwe Pekela, voor een bedrag van 20 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verlaatsmeester Hindrik Jacobs
Draijer in aanwezigheid van deze en van de koopman Klaas Dijkama, beiden wonende te
Oude Pekela.
263 - 7 april 1815: [ongenummerd, tussen de nrs 262 en 264].
Jacob Folkersma en Roelf Jans Gijzen, kooplieden, de eerste wonende te Veendam en de
laatste wonende te Muntendam, verklaren de gelden van de onder 262 gedane verhuringen uit
handen van de notaris te hebben ontvangen.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris.
264 - 13 mei 1814.
De eerzame Lammert C. Tiktak, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg ten
behoeve van den Lande en wel voor de erfgenamen van de weduwe van Harm Jans Brouwer
te Nieuwe Pekela voor een bedrag van 100 gulden, zijnde nagenoeg de impost die deze
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erfgenamen aan den Lande zullen moeten betalen voor de turf die zij gedenken dit jaar te
zullen graven.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Tiktak voornoemd, in aanwezigheid
van de oud schipper Pieter Jans Oosterend en van de kommies bij de Schout, Jan Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
265 - 13 mei 1814.
Johannes Waarzuma, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg ten behoeve van
den Lande en wel voor de land- en veengebruiker Harm Hilkes de Boer te Oude Pekela voor
een bedrag van 50 gulden, zijnde nagenoeg de impost die De Boer voornoemd aan den Lande
zal moeten betalen voor de turf die hij gedenkt dit jaar te zullen graven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oud
schipper Pieter Jans Oosterend en van de kommies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend.
266 - 14 mei 1814.
Jan Egberts Houting, verver en glazenmaker, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg ten
behoeve van den Lande en wel voor de land- en veengebruiker Wijndeld Derks de Groot te
Nieuwe Pekela voor een bedrag van 140 gulden, zijnde nagenoeg de impost die De Groot
voornoemd aan den Lande zal moeten betalen voor de turf die hij in 1813 op zijn veen heeft
staan.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Houting voornoemd in aanwezigheid
van de kommies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de gemeentebode te Oude
Pekela, Berend Drijfhamer, beiden wonende aldaar.
267 - 16 mei 1814.
Harm Jans Dik, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg ten behoeve van
den Lande en wel voor de landbouwster, de weduwe van Harm H. de Weerd te Nieuwe Pekela
voor een bedrag van 70 gulden, zijnde nagenoeg de impost die De Weerd voornoemd aan den
Lande zal moeten betalen voor de turf die zij in 1813 op zijn veen heeft staan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud schipper Pieter Jans Oosterend en van de kommies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
268 - 16 mei 1814.
De eerzame Pieter Jans Visscher, koopman, wonende te Finsterwolde, verhuurt aan de
deurwaarder bij de rechtbank te Winschoten, Johannes Kuipers, eveneens wonende te
Finsterwolde, de volgende losse goederen [volgt lijst met losse goederen]: Onder deze losse
goederen bevinden zich o.a. bruine eiken kabinetten, een halve kastklok, spiegels met
vergulde lijst, een tafel, alles gebrandmerkt met de letters P.I.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oud
schipper Pieter Jans Oosterend en van de leerbereider Geert H. van Emmen, beiden wonende
te Oude Pekela.
269 - 16 mei 1814: [repertorium].
Verhuur van losse goederen door Pieter Jans Visker aan Joh. Kuipers, allen van Finsterwolde.
270 - 16 mei 1814.
Anna Pieters, zonder bijzonder beroep, weduwe van Barteld Hemmes van Dijk, wonende te
Wedde, de koopman Pieter van Duiken, wonende te Groningen, de landbouwer Hemme
Bartels van Dijken, wonende te Wijmeer, Dld., Antje Bartels van Dijk, echtgenote van de
timmerman Jurjen Jans Voorinthout, wonende te Bellingwolde, Aaltje Bartels van Dijken,
echtgenote van de stelmaker Jan Haijes Molanus, wonende te Westerlee, Geessien Bartels van
Dijken, echtgenote van de landbouwer Harm Jans Kuiper, wonende te Hoorn onder de
klokkenslag van het kerspel Wedde, Anje Bartels van Dijk, echtgenote van de landbouwer Jan
Kornelius Hamminga, wonende te Muntendam en tenslotte Gepke Bartels van Dijk,
echtgenote van de koopman Jan Eeldriks Kuiper, wonende te Nieuweschans, verkopen aan de
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landbouwer, de eerzame Willem Wubbes Wijbeling en zijn echtgenote Geertruid Freerks,
wonende te Wedde, een huis getekend met nr. 106, met een tuin, staande en gelegen te Wedde
en twee bouwakkers, gelegen op de grote es bij Wedde. Voorts is bepaald dat Anna Pieters
voornoemd gedurende haar leven het recht zal hebben van inwoning in voornoemd huis.
Verkoopprijs 1.400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van de kopers in aanwezigheid van de koopman
Harm Jans Boskers en van de kastelein Freerk Harms Sterenborg, beiden wonende te Wedde.
271 - 16 mei 1814.
Anna Pieters, zonder bijzonder beroep, weduwe van Barteld Hemmes van Dijk, wonende te
Wedde, de koopman Pieter van Duiken, wonende te Groningen, de landbouwer Hemme
Bartels van Dijken, wonende te Wijmeer, Dld., Antje Bartels van Dijk, echtgenote van de
timmerman Jurjen Jans Voorinthout, wonende te Bellingwolde, Aaltje Bartels van Dijken,
echtgenote van de stelmaker Jan Haijes Molanus, wonende te Westerlee, Geessien Bartels van
Dijken, echtgenote van de landbouwer Harm Jans Kuiper, wonende te Hoorn onder de
klokkenslag van het kerspel Wedde, Anje Bartels van Dijk, echtgenote van de landbouwer Jan
Kornelius Hamminga, wonende te Muntendam en tenslotte Gepke Bartels van Dijk,
echtgenote van de koopman Jan Eeldriks Kuiper, wonende te Nieuweschans, verkopen aan de
koopman Harm Jans Boskers, wonende te Wedde, de helft van een vrouwenbank in de kerk te
Wedde aan de zuidkant. Verkoopprijs: 30 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van de landbouwer Willem Wijbeling in
aanwezigheid van deze en van de kastelein Freerk Harms Sterenborg, eveneens wonende te
Wedde.
272 - 16 mei 1814.
Anna Pieters, zonder bijzonder beroep, weduwe van Barteld Hemmes van Dijk, wonende te
Wedde, de koopman Pieter van Duiken, wonende te Groningen, de landbouwer Hemme
Bartels van Dijken, wonende te Wijmeer, Dld., Antje Bartels van Dijk, echtgenote van de
timmerman Jurjen Jans Voorinthout, wonende te Bellingwolde, Aaltje Bartels van Dijken,
echtgenote van de stelmaker Jan Haijes Molanus, wonende te Westerlee, Geessien Bartels van
Dijken, echtgenote van de landbouwer Harm Jans Kuiper, wonende te Hoorn onder de
klokkenslag van het kerspel Wedde, Anje Bartels van Dijk, echtgenote van de landbouwer Jan
Kornelius Hamminga, wonende te Muntendam en tenslotte Gepke Bartels van Dijk,
echtgenote van de koopman Jan Eeldriks Kuiper, wonende te Nieuweschans, verkopen aan de
kastelein Freerk Harms Sterenborg, wonende te Wedde, een tuin, gelegen te Wedde.
Verkoopprijs: 155 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van de landbouwer Willem Wijbeling in
aanwezigheid van deze en van de koopman Harm Jans Boskers, eveneens wonende te Wedde.
273 - 20 mei 1814.
De eerzame Andries Harms Ocken, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, en zijn
echtgenote Grietje Menses, verkopen aan de koopman Petrus Wieland de Cock, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela:
1e. een kamp land, plm. 25 stok groot, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nr.
51;
2e. een kamp dalland, evengroot en op hetzelfde nummer gelegen op stadsgrond.
Verkoopprijs 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Franken, in aanwezigheid
van de oud-advocaat H. Bruins en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende
te Oude Pekela.
274 - 20 mei 1814.
Jurjen Koerts junior, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg ten behoeve
van den Lande en wel voor de veengebruiker Hindrik Jurjens Polter, wonende te Nieuwe
Pekela voor een bedrag van 200 gulden, zijnde nagenoeg de impost die Polter voornoemd aan
den Lande zal moeten betalen voor de turf die hij in 1814 voornemens is te graven.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
275 - 20 mei 1814.
Willem Klasens Nieboer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg ten
behoeve van den Lande en wel voor de weduwe van Roelf Dieters, landbouwster te Nieuwe
Pekela voor een bedrag van 36 gulden, zijnde nagenoeg de impost die zij aan den Lande zal
moeten betalen voor de turf die zij in 1813 op haar land had staan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend, en de gemeentebode Berend Drijfhamer, beiden wonende
te Oude Pekela.
276 - 21 mei 1814.
Harm Arends Veendorp, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg ten
behoeve van den Lande en wel voor de landgebruiker Jan Garrelts van der Linde, wonende te
Nieuwe Pekela voor een bedrag van 400 gulden, zijnde nagenoeg de impost die Van der Linde
voornoemd aan den Lande zal moeten betalen voor de turf die hij in 1814 voornemens is te
graven. Tevens Jan Garrelt van der Linde die zich eveneens borg stelt ten behoeve van den
Lande en wel voor de landgebruiker Harm Arends Veendorp voornoemd, voor het bedrag van
80 gulden, zijnde nagenoeg de impost die Veendorp voornoemd aan den Lande zal moeten
betalen voor de turf die hij in 1814 voornemens is te graven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, beiden wonende te Oude
Pekela.
277 - 23 mei 1814.
Johannes Harmannus Adams, koopman, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg ten behoeve
van den Lande en wel voor de landbouwer Jan Jans Bultena, wonende te Oude Pekela voor
een bedrag van 60 gulden, zijnde nagenoeg de impost die Bultena voornoemd aan den Lande
zal moeten betalen voor de turf die hij voornemens is in 1814 te graven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landgebruiker Harm Geerts Smit en van de koopman en slager Hartog Kosses, beiden
wonende te Oude Pekela.
278 - 24 mei 1814.
Harm Hilkes de Boer, landbouwer, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg ten behoeve van
den Lande en wel voor de landeigenaar Johannes Waarzuma, wonende te Oude Pekela voor
een bedrag van 60 gulden, zijnde nagenoeg de impost die Waarzuma voornoemd aan den
Lande zal moeten betalen voor de turf die hij voornemens is in 1814 te graven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
bakkers Klaas Egberts Wildeboer en Reint Tammes de Ruiter, beiden wonende te Oude
Pekela.
279 - 24 mei 1814: [repertorium].
Verklaring van Klaas E. Wildeboer en anderen van Oude Pekela dat Jan Hendriks Kuiper en
vrouw Margaretha Boldewijns de Wit overleden zijn.
280 - 25 mei 1814.
Hindrik Geerts Holtman, scheepstimmerman, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
schipper Reint Mennes de Jager, wonende te Oude Pekela, een oude vlotpraam. Verkoopprijs
100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verlaatsmeester Gerhardus Koops in
aanwezigheid van deze en van de bakker Reint Tammes de Ruiter, beiden wonende te Oude
Pekela.
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281 - 25 mei 1814.
De veenmeester Harm Jans Middel, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg ten behoeve van
den Lande en wel voor de land- en veengebruiker te Oude Pekela Reint Hindriks Spelde, voor
een bedrag van 56 gulden, zijnde nagenoeg de impost die Spelde voornoemd aan den Lande
zal moeten betalen voor de turf die hij nog van 1813 op zijn land heeft staan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend en van de gemeentebode Berend Drijfhamer,
beiden wonende te Oude Pekela.
282 - 26 mei 1814.
Jan Egberts Duiker, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg ten behoeve van
den Lande en wel voor Swaantje Jans, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, voor een bedrag
van 150 gulden, zijnde nagenoeg de impost die Swaantje Jans voornoemd aan den Lande zal
moeten betalen voor de turf die zij voornemens is in 1814 te graven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
283 - 26 mei 1814: [repertorium].
Toestemming van de weduwe Koch, genaamd Catharina Dorothea Cordes, van Oude Pekela,
dat haar zoon Johannes Martinus Koch gaat trouwen met Johanna Wilhelmina Wevers.
284 - 26 mei 1814.
Freerk Klaassens Harding, land- en veengebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg
ten behoeve van den Lande en wel voor de landgebruiker Klaas Geerts Maurits, wonende te
Oude Pekela, voor een bedrag van 150 gulden, zijnde nagenoeg de impost die Maurits
voornoemd aan den Lande zal moeten betalen voor de turf die hij voornemens is in 1814 te
graven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
285 - 27 mei 1814.
Hilbrand Klasens Nijboer, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg ten
behoeve van den Lande en wel voor de landgebruikers te Nieuwe Pekela, Jan Harms, Jan
Klaassens Nijboer en Willem Klaassens Nijboer, voor een bedrag van 150 gulden, zijnde
nagenoeg de impost die de laatstgenoemde personen aan den Lande zullen moeten betalen
voor de turf die zij voornemens zijn in 1814 te graven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de verver Andreas Daniel Koch, beiden wonende
te Oude Pekela.
286 - 28 mei 1814.
Jan Jurjens de Boer, landgebruiker, en Geertje Derks, zonder bijzonder beroep, weduwe van
Sibolt Freerks, beiden wonende te Nieuwe Pekela, dragen het recht over aan Harm Willems
Heijes, landgebruiker, wonende te Ter Wipping in het kerspel van Onstwedde, van een
vordering van 1.200 gulden, zijnde het restant van koopschatspenningen, die de landbouwers
Jan Aeijkes en echtgenote Aaltje Boukes, wonende te Oude Pekela, nog aan de crediteuren
schuldig zijn wegens de aankoop van plm ¾ gedeelte van een stadsveenplaats, bestaande uit
een huis en landerijen, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, nr. 35, ingevolge
koopbrief van 9 april 1811, verleden te Oude Pekela voor de heer Koning, destijds griffier bij
het vredegerigt van het kanton Wedde.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de oud-schatbeurder Harm Alting, wonende te Wedde.
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287 - 28 mei 1814.
Willemtje Wilts, zonder beroep, weduwe van Willem Strating, wonende te Onstwedde,
verkoopt aan de landbouwer, de eerzame Boele Luring, wonende te Wetsingehuizen onder
Onstwedde, voor rekening van de gezamenlijke waargerechtigden van Wetsingboerhamrik,
voor wie hij verschijnt als buurmeester, een achtste deel van een boergerechtigheid in het
hamrik van Wetsingehuizen voor een bedrag van 70 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein [Klaas] Franken, in
aanwezigheid van de oud-schatbeurder Harm Alting, wonende te Wedde, en van de
landbouwer Harm Willems Heis, wonende te Ter Wipping onder Onstwedde.
288 - 28 mei 1814.
Grietje Esders Scherpbier, zonder beroep, weduwe van Jan Harms Smid, wonende te Oude
Pekela, en de koopman Geert Starke, eveneens wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid
van gevolmachtigde van Harm Jans Smid, ook wonende te Oude Pekela, verkopen aan de
kooplieden, de heren Van Calcar en Bolte, handelende onder deze firma te Groningen, voor
wie optreedt de koopman Hindrik Bolte, wonende te Groningen, zes kampen groen- en
dalland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond op nr. 8 ½ boven de Veendijk, met
voorts nog een tuin, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, nr. 10. Verkoopprijs: 400
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de bakker Reint Tammes de Ruiter, beiden wonende te Oude
Pekela.
289 - 28 mei 1814.
Israel Bartelts de Groot, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de landbouwer
Sibolt Willems Dethmers en echtgenote Teelke Harms Hollander, wonende te Nieuwolda, een
huis nr. 580, 581 en 582 met een tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond op nr. 14 ongedeeld, voorts nog twee kampen groenland mede aldaar gelegen op
nr. 13, stadsgrond, en tenslotte nog twee kampen groenland mede gelegen te Oude Pekela,
stadsgrond, nr. 15 noordkant, ongedeeld.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de
kuiper Jan Tak en van de koopman Hindrik Boolman, beiden wonende te Oude Pekela.
290 - 25 mei 1814: [repertorium].
Toestemming van Derk H. De Boer uit Nieuwe Pekela voor het huwelijk van zijn zoon Gerrit
de Boer met Adriana van Lieshout.
291 - 31 mei 1814.
Margien Jacobs Draijer, zonder bijzonder beroep, weduwe van Geert H. Leekster, wonende te
Nieuwe Pekela, voor zich zelf en als bezittende de nalatenschap van wijlen haar genoemde
echtgenoot, draagt het recht over aan de erven van wijlen Geertje H. Nap, zijnde de negotiant
de heer Harm Harms Nap, wonende te Groningen en consorten, voor wie verscheen de
koopman Jan Albertus Eilers, wonende te Nieuwe Pekela, een aandeel van 300 gulden, zijnde
een restant koopschat die de transportante nog te vorderen had van Trijntje Jans Nap,
momenteel getrouwd met de koopman Jacob Ottes Hulst, wonende te Oude Pekela, wegens de
verkoop van een heemstede met een mandelige drift, liggende te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond op nr. 7, letter K, ingevolge een koopbrief, opgemaakt te Oude Pekela voor pastoor
Meurs op 14 april 1804.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de heer J.A. Eilers voornoemd in
aanwezigheid van de landbouwer Hinderk Peters Amman en van de wever Jan Jans Ketelaar,
beiden wonende te Nieuwe Pekela.
292 - 31 mei 1814: [repertorium].
Zekerheidstelling van Jan H. Potjewijt van Oude Pekela van 100 gulden voor Jan Berends.
Kuiper wegens de impost van turf over 1814 te graven.
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293 - 31 mei 1814: [repertorium].
Zekerheidstelling van Hindrik Tjapkes van Oude Pekela van voor Harmannus Molanus à
Doedens wegens de impost van turf over 1814 te graven.
294 - 2 juni 1814: [repertorium].
Zekerheidstelling van Jan Cornelius de Boer van Oude Pekela van 70 gulden voor Cornelius J.
de Boer wegens de impost.
295 - 3 juni 1814: [repertorium].
Verklaring van Willem H. Kuiper van Oude Pekela dat hij het kofschip “Utrecht” wel bevaren
op heden had afgen....
296 - 3 juni 1814: [repertorium].
Zekerheidstelling van Jurjen Koerts Poker van Nieuwe Pekela voor de weduwe van Wolter
Alberts uit Nieuwe Pekela voor 125 gulden.
297 - 6 juni 1814: [repertorium].
Zekerheidstelling van Harmannus Molanus à Doedens van Oude Pekela voor Willem G.
Stuivinga van de Hogebrug voor 85 gulden wegens de impost van turf voor het jaar 1813.
298 - 6 juni 1814.
Geessien Willems, zonder beroep, weduwe van Geert Hindriks Holtman, wonende te Nieuwe
Pekela, stelt zich borg ten behoeve van Derk Hindriks de Boer, thans zonder bijzonder beroep,
wonende te Nieuwe Pekela en wel voor haar zoon de schipper Jacob Geerts Holtman,
wonende te Farmsum, voor een bedrag van 1.440 gulden en 18 stuiver, zijnde penningen die
deze Jacob Geerts Holtman schuldig is aan Derk Hindriks de Boer voornoemd ingevolge een
wisselbrief, opgemaakt te Oude Pekela voor pastoor Meurs op 6 maart 1805.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Geessien Willems voornoemd in
aanwezigheid van de verlaatsmeester Hindrik Jacobs Draijer, wonende te Oude Pekela, en van
de zilversmid A.J. Westers, wonende te Nieuwe Pekela.
299 - 7 juni 1814.
Wijcher Everts Duin, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt nieuw van de
bijl aan de schipper Jan Teunis ten Kate, eveneens wonende te Oude Pekela, en aan de
koopman Hindrik Sebes van Houten, wonende op het Waar onder Scheemda, het smakschip
"de vrouw Gesina", lang over steven 69 voet, breed over zijn berghouten 16½ voet, hol op zijn
uitwatering zeven voet, alles Groninger maat. Verkoopprijs 900 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
300 - 7 juni 1814: [repertorium].
Verklaring van Gerrit Tin en anderen uit Oude Pekela op verzoek van Aaffien G. Groenewold
dat Lammert Jans Jonker en .... van verzoeker overleden zijn.
301 - 10 juni 1814: [repertorium].
Zekerheidstelling van Jan Tjarks Houwink van Zuiderveen voor Hindrik Tjapkes uit Oude
Pekela voor 100 gulden wegens de impost van turf voor 1814.
302 - 14 juni 1814.
Egbert Jans Houting, verver en glazenmaker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
bakker Jan Fransens Smit, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis, getekend met nr. ....
[niet vermeld] en tuin, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, nr.
12. Verkoopprijs: 150 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
303 - 16 juni 1814.
Jurjen Koerts junior, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de schipper Derk
Jans Norder en echtgenote Hinderkien Jans, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huisje
met tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela in de Zuiderkolonie, stadsgrond, nr. 1.
Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van de schipper L.E. Gust, wonende te Nieuwe Pekela en van de zilversmid Simon Pots,
wonende te Oude Pekela.
304 - 17 juni 1814: [repertorium].
Verklaring van Pieter Jans Oosterend en [Theodorickus Ebe] Romelingh uit Oude Pekela dat
Geert Willems Holvast voor 25 jaar overleden is.
305 - 2 juli 1814.
Jacob Pieters Brons, schipper, wonende te Oude Pekela, verschenen namens zijn echtgenote
Elisabeth Beenes, verkoopt en draagt over aan de scheepstimmerbaas Abraham Reint Brons,
eveneens wonende te Oude Pekela, een tjalkschip, genaamd "de vrouw Elisabeth", thans
liggende in het hoofddiep te Oude Pekela bij het huis van Geert Boskop. Verkoopprijs: 200
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
306 - 4 juli 1814.
Harm Jans Dik, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt namens zijn broer, de
schipper Egbert Jans Dik, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, aan de schipper Jan Hindriks
Bakker, wonende te Oude Pekela, een tjalkschip, genaamd "de vrouw Johanna" zijnde plm. 35
roggelasten groot. Verkoopprijs 1.500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend.
307 - 4 juli 1814: [repertorium].
Volmacht van Lammert Eijgels Dijk uit Oude Pekela en zijn vrouw Geessien Hindriks om bij
zijn afzijn generaal alles te verwaren.
308 - 4 juli 1814: [repertorium].
In het repertorium komen o.a. de volgende namen voor: Berend Edes Brouwer en Rud.
Dijkama uit Nieuwe Pekela.
309 - 5 juli 1814
Grietje Alberts Jonker, zonder bijzonder beroep, weduwe van Harm Gerrits Stuur, wonende te
Nieuwe Pekela, maakt testamant op. Zij legateert aan haar enigste dochter Frouwke Harms
Stuur o.a. haar zitplaats in de gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de testatrice in aanwezigheid van de
smit Harm Stoffers Smit, van de schoenmaker Jan Eisses Schoenmaker, van de schipper
Albert Alberts Huibert en van de landgebruiker Harm Jans Dik, allen wonende te Nieuwe
Pekela.
310 - 5 juli 1814: [repertorium].
Verklaring van overlijden door Reint B. Koning en Andries Krone, beiden uit Oude Pekela
dat de vader en moeder van Harmannus H. Dijkhuis dood zijn.
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311 - 6 juli 1814: [repertorium].
Toestemming van Aafke Jans, weduwe van [Hindrik Harmannus] Dijkhuis uit Nieuwe Pekela
dat haar kleinzoon Harmannus Dijkhuis mag trouwen met Elje Reints Fijn.
312 - 6 juli 1814.
Harm H. Nap, negotiant, wonende te Groningen, in zijn hoedanigheid van boekhouder voor de
rederij van het kofschip "die Gute Hofnung", gevoerd geweest door Klaas Piekes de Jonge,
plm. 70 roggelasten groot, thans liggende te Amsterdam en varende onder directie van de heer
Nap voornoemd, die in zijn administratie als assistenten heeft de heren C. Meijer en Freerk
Harding, beiden wonende te Nieuwe Pekela, voor wie optreedt de heer Nap voornoemd, & de
schipper Daniel F. Mollenhouwer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, alwaar hij domicilie
heeft in het huis van de weduwe van Klaas Piekes de Jonge verklaren met elkaar te zijn
overeengekomen dat de laatstgenoemde Daniel F. Mollenhouwer het eerder genoemde schip
zal gaan bevaren onder nader te noemen voorwaarden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Hendrik Pieters
[Amman] in aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, wonende te
Oude Pekela.
313 - 6 juli 1814.
Harm H. Nap, negotiant, wonende te Groningen, voor zich zelf en mede namens zijn medegeïnteresseerden in de zaak tegen Frans van der Putten van 20 januari en 26 februari 1813,
verkoopt na een openbare veiling waarvan de opbrengst of het verlies ten laste of ten bate
komt van de echtgenote van Frans van der Putten voornoemd, aan de schoenmaker Joseph
Walfart, wonende op de Ommelanderwijk, een huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, stadsgrond op nr. 26. De verkoopprijs bedraagt 860 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Henderk Peters Amman,
in aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, wonende te Oude
Pekela.
314 - 23 juli 1814.
Friederk Jans Greven, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela neemt op rente van de schipper
Derk Jans Greven, eveneens wonende te Nieuwe Pekela doch thans op zee verblijvende,
vertegenwoordigd door de touwslager Harm Erenst Schreuder, eveneens wonende te Nieuwe
Pekela, een bedrag van 400 gulden. Derk Jans Greven geeft als onderpand:
1e. een kamp bouwland te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond;
2e. twee stukken land mede aldaar op stadsgrond nr. 21 gelegen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend.
315 - 26 juli 1814.
Berend Geerts Bots, landbouwer, wonende te Fransum, verkoopt zijn korengewas in
verscheidene percelen en op condities.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in aanwezigheid van de gemeentebode Berend
Drijfhamer, wonende te Oude Pekela en van de landbouwer Hindrik Jans Hits, wonende te
Veenhuizen.
316 - 27 juli 1814.
Jan Menses Horlings, landbouwer te Smeerling, en Aike Hiskes Hilverts, landgebruiker,
wonende te Onstwedde, verkopen aan de eerzame Hanne Jans Hits, landbouwer, wonende te
Smeerling, een stukje tuingrond gelegen te Smeerling alsmede een kamp Meedland, de
"Venne" genaamd, bij Smeerling gelegen. Verkoopprijs: 400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Simons Strating in
aanwezigheid van deze en van de schoolmeester Derk Adolfs, beiden wonende te Onstwedde.
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317 - 28 juli 1814: [repertorium].
Verklaring van Harm Kolk en Watse A. Mulder, beiden uit Oude Pekela, dat Hooite Pieters en
vrouw Jantje Roelfs overleden zijn.
318 - 28 juli 1814: [repertorium].
Verklaring van Tonnis Klatter en anderen uit Oude Pekela dat Jan Koster en vrouw Hindr.
Wilts overleden zijn.
319 - 28 juli 1814.
Jan Garrelts van der Linde, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, meerderjarige zoon van
wijlen Garrelt Jans en vrouw Grietje Jans & Grietje Alberts Bos, zonder bijzonder beroep, nog
inwonende bij haar ouders Albert Sjoerts Bos en vrouw Swaantje Kiers te Nieuwe Pekela,
zijnde meerderjarig, maken huwelijkse voorwaarden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend en van de gemeentebode Berend Drijfhamer,
beiden wonende te Oude Pekela.
320 - 8 augustus 1814.
Andries Joseph Kramer, schipper, wonende te Oude Pekela aan de ene kant en de schipper
Reinder Reinders de Boer, wonende te Oldersum in Oost-friesland aan de andere kant, maken
de volgende ruil:
Andries Joseph Kramer heeft in ruil gegeven aan Reinder Reinders de Boer, zijn tjalkschip
"de vrouw Swaantje" genaamd, met zeil en treil, ankers en touwen enz., ter waarde van 200
gulden. Reinder Reinders de Boer geeft aan Andries Joseph Kramer in ruil voor genoemd
schip zijn tjalk of schuitschip "de vrouw Hermina" genaamd. De waarde van dit schip is
eveneens 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend en de gemeentebode Berend Drijfhamer,
beiden wonende te Oude Pekela.
321 - 22 aug. 1814.
Hindrik Feijen, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, optredende en verschenen namens zijn
zwager, de schipper Hindrik Jans Nagel, wonende te Oude Pekela, verkoopt in het openbaar,
een tjalkschip "de vrouw Topia" genaamd, laatst bevaren door de schipper Albert Jans
Venster, aan wie Nagel voornoemd dit schip heeft verkocht op 1 juni 1812 en verder deze
verkoop te houden ten laste of bate van Venster voornoemd en wel bij vonnis van de
rechtbank te Winschoten van 1 juli 1813. Het schip ligt thans voor de wal bij Jan Hindriks
Drenth te Oude Pekela. De hoogste bieders op het schip zijn geweest de rentenier Nanno Jans
Mulder en de koopman Jan Kranenborg, beiden wonende te Oude Pekela voor 110 gulden,
voor welk bedrag zij koper zijn geworden.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van de veenmeester [Harm Jans] Middel in
aanwezigheid van deze en van de hoedenfabrikant Jan R. Pier, beiden wonende te Oude
Pekela.
322 - 24 aug. 1814: [(aanwezig in inventaris nr. 7, jaargang 1815); behoort bij 1814-098].
Klaas Okkes Kuiper, schipper, wonende te Oude Pekela, machtigt zijn vrouw Aaltje Geerts
Schuur, om tijdens zijn afwezigheid zijn administratie te beheren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend en van de gemeentebode Berend Drijfhamer,
beiden wonende te Oude Pekela.
323 - 6 sept. 1814:
De heer Van Panhuis, rentmeester van de stad Groningen en aldaar wonende, verkoopt in het
openbaar, krachtens besluit van de Burgemeester van de stad Groningen van 23 augustus jl.,
de stadsvierde turf die dit jaar in Oude en Nieuwe Pekela wordt gegraven.
I. van het Nieuw Diep tot aan het Middenste verlaat;
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II. van het Middenste tot het bovenste verlaat;
III. van nummer 13 tot nummer 62 nieuwe plaatsen, noordkant, met de nieuwe aanleg aan de
noordzijde en van nummer 32 tot nummer 47 op de nieuwe plaatsen aan de zuidkant;
IV. van nummer 48 tot 67 op de nieuwe plaatsen zuidzijde en tenslotte
V. van nummer 68 tot nummer 71 op de nieuwe plaatsen zuidzijde met de nieuwe zuider
aanleg en ten zuiden van deze.
[Volgen de condities van verkoop].
De hoogste bieder op het eerste perceel is geweest de verlaatsmeester Jan Eltjes Degenhart,
wonende te Nieuwe Pekela voor 340 gulden waarvoor zich borg stelt zijn zoon, de
varensgezel Eltje Jans Degenhart, eveneens wonende te Nieuwe Pekela;
De hoogste bieder op het tweede perceel is geweest de landbouwer Hindrik Koops Boon,
wonende te Nieuwe Pekela, voor 440 gulden waarvoor zich borg stelt de landbouwer Freerk
Klaassens Harding, eveneens wonende te Nieuwe Pekela;
De hoogster bieder op het derde perceel is geweest de landbouwer Eertwijn Willems Boswijk,
wonende te Nieuwe Pekela, voor 2.280 gulden waarvoor zich borg stelt de landbouwer
Berend Roelfs de Boer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela;
De hoogste bieder op het vierde perceel is geweest Roelf Berends Cappen, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 1.200 gulden waarvoor zich borg heeft gesteld de landbouwer Freerk
Jans Wortelboer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela;
De hoogste bieder op het vijfde perceel is geweest de landbouwer Jurjen Koerts junior,
wonende te Nieuwe Pekela, voor 3.950 gulden waarvoor zich borg heeft gesteld de
landbouwer Freerk Jans Wortelboer voornoemd, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van [Harm Jans] Middel.
324 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Jan Oortwijn uit Oude Pekela op Jan de Lanoij Abrahamsz en Joest Rudolf
Barlage om afschrijving ....
325 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Jan Oortwijn in hoedanigheid van voogd over de kinderen van H.D. Uchtman
op de genoemde Jan de Lanoij en J.R. Barlage.
326 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Harmannus Molanus à Doedens uit Oude Pekela op dezelfde genoemde
personen met hetzelfde doel.
327 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Harm Bouman uit Oude Pekela op dezelfden.
328 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Barak Houwink uit Oude Pekela op dezelfden met hetzelfde doel.
329 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Elsien Smit, weduwe Hilbrands, als hiervoor.
330 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Petrus Johannis Huisinga, uit Oude Pekela, als hiervoor.
331 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Roelof Kremer uit Oude Pekela, als hiervoor.
332 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Pieter Geerts uit Oude Pekela, als hiervoor.
333 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Pieter Uchtman uit Oude Pekela, als hiervoor.
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334 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Hendrik Wester uit Oude Pekela, als hiervoor.
335 - 7 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Hindrik Tjapkes Brouwer uit Oude Pekela, als hiervoor.
336 - 9 sept. 1814.
Inventaris van de goederen, kredieten en effecten, nagelaten door Fokje Arends, weduwe van
Jan Freerks, in leven wonende te Oude Pekela, alwaar zij is overleden op 1 september 1814,
nalatende:
1. vooreerst Arend Jans de Jonge;
2. Derk Jans de Jonge, beiden zonder bijzonder beroep, meerderjarig en inwonende in het
huis van de overledene;
3. Derk Jans de Jonge junior, zilversmid, wonende te Oude Pekela;
4. Barbara Jans de Jonge, echtgenote van de blaauwverver Hinderikus Franken, eveneens
wonende te Oude Pekela. Zijde deze vier haar nog in leven zijnde kinderen;
5. de kinderen van haar zoon, wijlen Freerk Jans bij Jantje Esders in echte verwekt,
namelijk:
a. Fokje Freerks, echtgenote van de timmerman Simon Strating, wonende te
Oude Pekela;
b. Fokje Freerks, echtgenote van de landgebruiker Jacob Jans Klein, wonende te
Blijham;
c. Janna Freerks, echtgenote van de wolkammer Jan Brugmans, wonende te
Nieuwe Pekela;
d. Geessien Freerks, meerderjarig, dienstmeid, wonende te Westerlee;
e. Trientje Freerks, minderjarig;
f. Freeke Freerks, eveneens minderjarig, en tenslotte
g. Barbara Freerks, eveneens minderjarig, de drie laatstgenoemden nog bij haar
moeder inwonende te Oude Pekela.
En fungeert nog over alle deze zeven laatstgenoemde kinderen als voogd de
zilversmid Derk Jans de Jonge voornoemd en als toeziende voogd de
landgebruiker Freerk Esders Spaarpot, wonende te Oude Pekela;
6 Het kind van wijlen Jan Koops en vrouw, wijlen Geessien Jans, genaamd Fokje Jans,
zijnde meerderjarig, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela in het sterfhuis
van haar grootmoeder, wijlen Fokje Arends;
7. De dochter van Tonnis Klaassens en vrouw, wijlen Trientje Jans, genaamd Fokje Tonnis,
zijnde minderjarig en nog inwonende bij haar vader te Nieuwe Pekela. Over dit kind
fungeert als principale voogd de zilversmid Derk Jans de Jonge meergenoemd; als
sibbevoogd de landbouwer Berend Klaassens en als vreemde voogd de eerzame
landbouwer Roelf Berends Cappen, de beide laatsten wonende te Nieuwe Pekela.
De waardering van de goederen vindt plaats door de deurwaarder Rente Harms Middel.
Het sterfhuis van wijlen Fokje Arends is genummerd met nummer 183.
Volgt opsomming van de te inventariseren goederen, waaronder o.a.
- een verzegelde rentebrief van 15 april 1803, beleden voor de Heer van Swinderen te
Wedde, groot 2.000 gulden, staande ten laste van Derk Jans de Jonge en vrouw Hinderica
Luppes te Oude Pekela;
- een verzegelde koopbrief van drie mei 1802, beleden te Oude Pekela voor de heer De
Raadt, richter van Bellingwolde, waarbij Derk Jans de Jonge voornoemd van Fokje
Arends heeft gekocht een huis en tuin te Oude Pekela voor 2.500 gulden;
- een verzegelde koopbrief van vijf mei 1808, beleden te Wedde voor de heer De Sitter,
groot 1.000 gulden ten laste van Hindericus Franken en vrouw te Oude Pekela als kopers;
- een verzegelde koopbrief van 29 april 1782, beleden te Wedde voor de heer Van
Swinderen, groot 325 gulden ten laste van Sebe Freerks en vrouw Elsien Harms te Oude
Pekela;
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-

een verzegelde rentebrief van 28 april 1780, beleden te Wedde voor de Drost, groot 1.000
gulden, staande ten laste van Hindrik Roelfs Huizing en vrouw Trijntje Ockes Vrieze te
Oude Pekela;
- een verzegelde cessiebrief van drie mei 1783, beleden te Wedde, houdende cessie van een
koopbrief van 11 mei 1776 en in diervoege wederom in dorso van de koopbrief gecedeerd
aan Jan Freerks en Fokje Arends op twee februari 1790, groot 674 gulden staande ten
laste van Huizing en vrouw voornoemd;
- een verzegelde koopbrief van vier februari 1799, beleden te Oude Pekela voor de richter
Meurs, groot 2.125 gulden ten laste van Freerk Jans en Jantje Esders te Oude Pekela;
- een onderhandse obligatie van [datum niet vermeld] ten laste van Tonnis Klaassens en
vrouw Trijntje Jans, groot 800 gulden;
- een dito obligatie, groot 45 gulden, ten laste van Sebe Freerks en vrouw Elsien Harms.
Deze inventarisatie is 's-avonds om negen uur afgebroken.
Gedaan te Oude Pekela in het sterfhuis van Fokje Arends in aanwezigheid van de
meestertimmerman Albert Eilderts Timmer en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
Vervolg op 10 sept. 1814.
- Een huis met een tuin, getekend met nummer 183, laatst bewoond door de overledene,
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nr. 8½ boven de Veendijk;
- twee huizen, staande onmiddellijk aan de westkant van het voornoemde huis, verhuurd;
- een huis getekend met de nrs. 179 en 180 met een daarachter gelegen tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 8½, verhuurd;
- diverse kampen groenland, gelegen te Oude Pekela;
- legersteden op het kerkhof te Oude Pekela;
- meerdere zitplaatsen in de gereformeerde kerk te Oude Pekela;
- diverse nog te betalen huren;
De dienstmeid in het sterfhuis heet Trientje Jans Duin.
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van de overledene in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend en van de gemeentebode Berend Drijfhamer,
beiden wonende te Oude Pekela.
337 - 12 sept. 1814: [repertorium]
Volmacht van U.F. Zuiderveen uit Oude Pekela, als de nrs. 325, 326 enz.
338 - 13 sept. 1814.
Stijntje Jans Kuipers, zonder bijzonder beroep, thans inwonende bij haar zuster Grietje Jans
Kuipers te Oude Pekela, maakt testament op. Zij benoemd tot haar enige erfgenaam haar
zuster Grietje Jans Kuipers voornoemd, weduwe van Willem Hartman, wonende te Oude
Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Grietje Jans Kuipers in aanwezigheid
van de kleermaker Hindrik Harms Lubbers, de zilversmid Eilard Pieters Meter, de
schoenmaker Jan Adams Pot en de koopman Harm Geerts Smith, allen wonende te Oude
Pekela.
339 - 16 sept. 1814: [repertorium].
Volmacht van Eilt Jans Bakker uit Nieuwe Pekela op Hindr. Stoffers om verkoping te doen.
340 - 17 sept. 1814.
Openbare verkoop van levende varkens (33 stuks motten en zwijnen) op verzoek van de
koopman en landgebruiker te Borger, Jan Jans in het huis van Albert Hensems te Onstwedde.
Gedaan te Onstwedde in aanwezigheid van de gemeentebode te Oude Pekela, Berend
Drijfhamer en van de koopman Harm Simons Strating, wonende te Onstwedde. [Jan Jans
heeft een zoon Hindrik Jans die inwonend bij hem is te Borger].
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341 - 20 sept. 1918.
Geert Wilts Boers, landgebruiker en molenaar, wonende te Weende in de gemeente
Vlagtwedde stelt als borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge
wettelijke bepaling, ten behoeve van den Lande o.a. zijn huis en schuur getekend nr. 10,
staande en gelegen te Weende, alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste
waarneming van zijn bedrijf en ten einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en
overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landbouwer Geert Harms Boelens, wonende te Weende en van de landeigenaar Geert Jans
Brouwer, wonende te Jipsinghuizen, beiden in de gemeente Vlagtwedde.
342 - 20 sept. 1814.
Aike Hesse, landbouwer en molenaar, wonende te Ter Walslage in de gemeente Bourtange
stelt als borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling,
ten behoeve van den Lande een kamp land, groot plm. drie deimatten gelegen in Den Ham
onder Bellingwolde, alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste waarneming
van zijn bedrijf en ten einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landgebruiker Geert Wilts Buirs en van de landeigenaar Geert Harms Boelens, beiden
wonende te Weende onder Vlagtwedde.
343 - 20 sept. 1814.
Hindrik Derks Hiddingh, landeigenaar en molenaar, wonende te Smeerling onder Onstwedde,
stelt als borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling,
ten behoeve van den Lande een akker bouwland, groot plm. vier mudde in zaad, gelegen op de
Galgbarger es bij Smeerling, alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste
waarneming van zijn bedrijf en ten einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en
overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
344 - 20 sept. 1814.
Aike Alberts Warring, landbouwer en molenaar, wonende te Louwde in het kerspel Sellingen
stelt als borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling,
ten behoeve van den Lande een akker bouwland, groot plm. drie mudde in zaad, gelegen op de
es bij Louwde, alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste waarneming van
zijn bedrijf en ten einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landgebruiker Albert Jans ter Borg te Ter Borg en van de landgebruiker Wubbe Jans ter
Velthuis, wonende te Velthuis onder Sellingen.
345 - 20 sept. 1814.
Jan Hoijting, landeigenaar en molenaar, wonende te Ter Haar onder Sellingen stelt als borg,
wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling, ten behoeve
van den Lande een akker bouwland, groot plm. acht mudden, gelegen op de es bij Ter Haar,
alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste waarneming van zijn bedrijf en ten
einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landgebruiker Jan Hiddes Bessembinders, wonende te Ter Haar en van de landgebruiker
Albert Jans ter Wisch, wonende te Ter Wisch.
346 - 20 sept. 1814.
Albert Jans ter Wisch, landeigenaar en molenaar, wonende te Ter Wisch onder Sellingen, stelt
als borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling, ten
behoeve van den Lande een kamp bouwland, groot plm. vier mudde, gelegen bij Ter Wisch,
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alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste waarneming van zijn bedrijf en ten
einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landgebruiker te Ter Haar Jan Hiddes Bessembinders en van de landbruiker aldaar Jan
Hoijting.
347 - 20 sept. 1814.
Albert Jans ter Borg, landeigenaar en molenaar, wonende te Ter Borg onder Sellingen, stelt als
borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling, ten
behoeve van den Lande een stuk hooiland, groot plm. vier deimatten, gelegen bij Ter Borg,
alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste waarneming van zijn bedrijf en ten
einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken, wonende te Oude Pekela en van de landgebruiker Wubbe Jans ten
Velthuis, wonende in de gemeente Sellingen.
348 - 20 sept. 1814.
Wubbe Jans Velthuis, landbouwer en molenaar, wonende te Velthuis onder Sellingen, stelt als
borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling, ten
behoeve van den Lande een akker bouwland, groot plm. vijf mudden, gelegen bij 't Velthuis,
alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste waarneming van zijn bedrijf en ten
einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken, wonende te Oude Pekela en van de landeigenaar Aike Alberts
Warring, wonende te Lauwde onder Sellingen.
349 - 20 sept. 1814.
Jan Hiddes Bessembinders, landbouwer en molenaar, wonende te Ter Haar in het kerspel
Sellingen, stelt als borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke
bepaling, ten behoeve van den Lande twee akkers bouwland ieder nagenoeg een mudde groot,
zijnde de ene gelegen te Sellingen op de Noordes en genaamd “de boonakker” en zijnde de
ander gelegen bij Veenhuizen onder Onstwedde, alles om te strekken tot een zeker onderpand
voor de juiste waarneming van zijn bedrijf en ten einde daaruit de boetes te betalen ingeval
van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
veenmeester Harm Jans Middel en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
350 - 20 sept. 1814.
Geert Jans Brouwers, landeigenaar, wonende te Jipsinghuizen in de gemeente Vlagtwedde, op
verzoek van Geert Jarkes, landbouwer en molenaar, eveneens wonende te Jipsinghuizen, stelt
zich als borg, wegens het gepatenteerd beroep van molenaar door Geert Jarkes voornoemd,
ingevolge wettelijke bepaling, ten behoeve van den Lande voor een bedrag van 500 gulden,
alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste waarneming van diens bedrijf en
ten einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landgebruiker te Weende Geert Wilts Buirs en van de landgebruiker Jan Hiddes
Bessembinders, wonende te Ter Haar.
351 - 21 sept. 1814.
Hendrik Bolte, koopman, wonende te Groningen, verschenen namens de firma Van Calcar &
Bolte, verkoopt aan de bakker Hindrik Haveman, wonende te Oude Pekela een huis en schuur
met de daarbij behorende grond, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op
de nrs. 7 en 8½, letter D, boven de veendijk, genummerd met nr. 174. Verkoopprijs: 2.250
gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Geert Starke, eveneens wonende te Oude Pekela.
352 - 22 sept. 1814.
Jan Lammerts Velthuis, landbouwer en molenaar, wonende te Velthuis bij Vlagtwedde, stelt
als borg, wegens zijn gepatenteerd beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling, ten
behoeve van den Lande, een akker bouwland, groot plm. zes mudde in zaad, gelegen op de es
bij 't Velthuis onder Vlagtwedde, van welke akker de comparant zou kunnen bewijzen dat de
waarde meer dan 1.000 gulden is, alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste
waarneming van zijn bedrijf en ten einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en
overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
353 - 23 sept. 1814.
De eerzame Reint Nannes Koets, landbouwer, wonende te Ter Wipping in de gemeente
Onstwedde, verschenen op verzoek van en namens Berend Alberts, landbouwer en molenaar,
eveneens wonende te Ter Wipping en inwonende bij zijn moeder, stelt zich als borg, wegens
het gepatenteerd beroep van molenaar door Berend Alberts voornoemd, ingevolge wettelijke
bepaling, ten behoeve van den Lande voor een bedrag van 500 gulden, alles om te strekken tot
een zeker onderpand voor de juiste waarneming van diens bedrijf en ten einde daaruit de
boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
354 - 29 sept. 1814: [repertorium].
Schriftelijke verklaring van Harm F. Kalk en Berend Drijfhamer, beiden uit Oude Pekela op
verzoek van Jan H. de Boer uit Nietap.
355 - 1 okt. 1814: [repertorium].
Schriftelijke verklaring van Theodoor Brons uit Oude Pekela op verzoek als boven.
356 - 6 okt. 1814.
Huwelijkscontract tussen Freerk Hindriks Boels, brouwer, wonende te Nieuwe Pekela,
meerderjarige zoon van wijlen Hindrik Jans Boels en vrouw, wijlen Harmke Abels, als
bruidegom & Knelsijn Swiers, zonder bijzonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela,
meerderjarige dochter van Swier Aaldriks en vrouw Jantje Hindriks, als bruid. Gaan nog
heden trouwen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
357 - 6 okt. 1814.
Frans Lubberman, molenaar, wonende te Sellingen, stelt zich borg, wegens het gepatenteerd
beroep van molenaar, ingevolge wettelijke bepaling, ten behoeve van den Lande, met zijn
huis, getekend met nr. 76, met een tuin en de molen, staande en gelegen te Sellingen, van
welke goederen de comparant zou kunnen bewijzen dat de waarde meer dan 500 gulden
bedraagt, alles om te strekken tot een zeker onderpand voor de juiste waarneming van diens
bedrijf en ten einde daaruit de boetes te betalen ingeval van fraudes en overtredingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
brouwer Freerk Boels, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de Schout Jannes
Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
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358 - 13 okt. 1814.
Sietse Pieters de Haan, schipper, en zijn echtgenote Frieske Klaassens Hazelhoff, zonder
bijzonder beroep, geen andere woonplaats hebbende dan in hun schip, doen afstand van
zodanig praamschuitje als zij bij akte van 14 augustus 1813, verleden voor notaris Piccardt te
Oude Pekela, hebben gekocht van de scheepstimmerman Harm Derks Hesselink, wonende te
Oude Pekela, hebben gekocht. En deze afstand te doen ten behoeve van de landgebruiker
Koert Jans Middel, wonende te Oude Pekela teneinde ontslagen te worden van betaling en
voorkoming van gerechtelijke vervolging.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
359 - 14 okt. 1814.
De eerzame zilversmid Johannes Nijholt, wonende te Oude Pekela, voor zich zelf en in zijn
hoedanigheid van voogd over de nog minderjarige zoon van wijlen [zijn broer] Lucas Nijholt
en vrouw Antje Folkers, in leven echtelieden, zijnde deze zoon genaamd Johannes Nijholt en
nog bij zijn oom voornoemd te Oude Pekela inwonende en de deurwaarder Albert Jan
Folkerts, wonende te Winschoten in hoedanigheid van toeziend voogd over de genoemde
minderjarige zoon, verzoeken de notaris te willen overgaan tot de inventarisatie van de boedel
die door Johannes Nijholt voornoemd, overleden op 22 augustus jl. en door wijlen zijn
echtgenote Hester Schinkels, overleden op 2 oktober jl., beiden in leven wonende te Oude
Pekela, waren nagelaten. De goederen worden getaxeerd door de deurwaarder Rente Harms
Middel uit Oude Pekela. [volgt lijst met goederen waaronder effecten en een huis aan de
nieuwe weg naar Wedde bij de Pekela].
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van de overledene, in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
360 - 21 okt. 1814.
Engel Geerts Wilts, landbouwer, wonende te Wetsingehuizen onder Onstwedde, mede
verschenen voor en namens zijn huisvrouw Grietje Boels, neemt op rente van de landbouwer
Albert Jans ter Borg, wonende te Ter Borg in het kerspel van Sellingen, een bedrag van 400
gulden. Stelt o.a. als onderpand een kamp hooiland "de Jarks Mije" genaamd, gelegen bij
Wetsingehuizen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commis bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
361 - 21 okt. 1814.
Swaantje Roskens, zonder bijzonder beroep, weduwe van Jan Berends, wonende te Oude
Pekela, maakt testament op. Benoemd tot enige erfgenaam haar neef, de landbouwer Ede
Haijes Ophof, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela ter domicilie van de comparant in aanwezigheid van de
landbouwer Geert Wubbes Wubbena, de deurwaarder Rente Harms Middel, de
meesterscheepstimmerman Klaas Harms de Wijk en de landbouwer Harm Kornelis de Boer,
allen wonende te Oude Pekela.
362 - 22 okt. 1814.
De heer Hindrik Scholtens, zonder bijzonder beroep, wonende te Winschoten, maakt
testament op. Benoemd tot zijn enige erfgenamen zijn beide dochters, zijnde Trientje
Scholtens, echtgenote van Petrus Johannes Huisinga, wonende te Oude Pekela en Titia
Scholtens, echtgenote van de koopman Hindrik B. Smedes, wonende te Nieuweschans. En
wat zijn zoon Willem Scholtens betreft, die al meer dan vijf jaren geleden tegen zijn wil naar
vreemde landen is vertrokken, deze is reeds naar alle gedachten overleden en wordt
uitgesloten van de erfenis.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend, de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh, de kuiper Jan
Geerts Kuiper en de zonder beroep zijnde Jannes Oosterend, allen wonende te Oude Pekela.
363 - 22 okt. 1814: [repertorium].
Verklaring van overlijden door Koert Jans Dik en nog twee anderen uit Nieuwe Pekela dat Jan
Fransens Soetkerk in de Belt is verongelukt in november 1810.
364 - 22 okt. 1814: [repertorium].
Verklaring van overlijden door Koert Jans Dik, Jan Jans de Jonge en Berend Hindriks Poker
uit Nieuwe Pekela dat Abel Freerks in november 1810 in de Belt is verongelukt.
365 - 25 okt. 1814.
Berend Alveringh, erfgezeten, wonende te Vlagtwedde, zegt op aan Boelem Wubbes Eelsing,
eveneens wonende te Vlagtwedde, een zodanige boerenplaats, staande en gelegen te
Vlagtwedde, als Eelsing voornoemd, van Alveringh voornoemd in huur had.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de koopman Jan Tammes in
aanwezigheid van deze en van Willem Heres Lich, zonder bijzonder beroep, eveneens
wonende te Vlagtwedde.
366 - 28 okt. 1814.
Huwelijkscontract tussen de eerzame Derk Harms Hesselink, weduwnaar, zonder bijzonder
beroep, wonende te Oude Pekela, als bruidegom, & Trientje Jans Das, zonder bijzonder
beroep, eveneens wonende te Oude Pekela, weduwe en meerderjarige dochter van Jan Harms
Das en vrouw Lummegien Jans Pathuis, als bruid. Door de bruid wordt o.a. ingebracht haar 1
/ 16e aandeel in het kofschip "de vrouw Catharina", gevoerd wordende door de schipper R.F.
Taaij.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
367 - 28 okt. 1814.
Adam Pieters Koopmans, arbeider, wonende te Oude Pekela, namens zijn echtgenote Meentje
Jans Geertsema, eerder weduwe van Karel Stoffers Begeman en als zodanig diens boedel
bezittende, verkoopt aan de meestertimmerman Berend Geerts Altona, wonende te Oude
Pekela, twee dallen of leijings, ieder plm. drie mudde in zaad groot, gelegen te Oude Pekela,
noordkant, op nr. twee in de onverdeelde vijf lotten op kloostergrond. Koopprijs: 10 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
bakker Harm Willems Smit en de oud-schipper Pieter Jans Oosterend.
368 - 28 okt. 1814.
Janna Jansens, zonder bijzonder beroep, wonende te Onstwedde, maakt testament. Benoemd
tot haar enige erfgename haar broeder Jans Jansen Schoemaker, wonende te Onstwedde bij
wie zij inwonende is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem IJ. Bultena in
aanwezigheid van deze, van de bakker Hindrik Haveman, van de grutter Hindrik O. Nieweg
en van de korvenmaker Rudolf Hillebrans, allen wonende te Oude Pekela.
369 - 28 okt. 1814.
Jans Jansen Schoemaker, schoenmaker, wonende te Onstwedde, maakt testament op.
Benoemd tot zijn enige erfgenaam zijn bij hem te Onstwedde inwonende zuster Janna
Jansens.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem IJ. Bultena in
aanwezigheid van deze, van de bakker Hindrik Haveman, van de grutter Hindrik O. Nieweg
en van de korvenmaker Rudolf Hillebrans, allen wonende te Oude Pekela.
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370 - 31 okt. 1814: [repertorium].
Toestemming dat Rachel Salomons, weduwe van De Beer uit Oude Pekela dat haar dochter
Bina Baruch de Beer gaat trouwen met Samuel Jochemszoon.
371 - 2 nov. 1814.
Meemo Wubbes Folkerts, landgebruiker, wonende te Onstwedde verkoopt aan Wubbe Reints
Eemsing, thans nog boerenknecht en eveneens wonende te Onstwedde, een stuk bouwland,
eveneens liggende te Onstwedde bij de zogenaamde Paasche berg. Verkoopprijs: 65 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
372 - 4 nov. 1814.
Hessel Roelfs Mik, varensgezel, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam aan de ene
kant en Johan Alberts à Besten, landbouwer, eveneens wonende op de Ommelanderwijk onder
Veendam aan de andere kant, sluiten een transactie als volgt: Johan Alberts à Besten betaalt
aan Hessel Roelfs Mik een bedrag van 700 gulden tengevolge waarvan de akte van ruiling,
gemaakt en gepasseerd te Veendam voor de heer griffier Draper op drie december 1812 wordt
vernietigd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker C[asparus] de Hosson en van de koopman Hendericus Schröder, beiden wonende te
Oude Pekela.
373 - 5 nov. 1814:
Openbare verkoop van varkens op verzoek van de koopman Jan Jans, wonende te Borger in
Drenthe. [volgt lijst van kopers].
Gedaan te Vlagtwedde in het huis van de koopman Jan Tammes in aanwezigheid van de
gemeentebode Berend Drijfhamer, wonende te Oude Pekela en van de landgebruiker Harm
Jans Boskers, wonende te Wedde.
374 - 7 nov. 1814: [repertorium].
Volmacht van Hartog van Bijma uit Oude Pekela namens zijn vrouw Keetje Lerhen (?) op
Hersel Lerhen uit Amsterdam om bij versterf van de ouders van Keetje de constituant te
vertegenwoordigen.
375 - 7 nov. 1814.
Filips Harms Reit, schoenmaker, wonende te Woldendorp, neemt op rente van de leerlooier
Watse Aljes Mulder, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 400 gulden. Filips Harms Reit
stelt tot onderpand zijn huis getekend nr. 43, met tuin, staande en gelegen te Woldendorp.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
376 - 7 nov. 1814.
Casparus de Hosson, apotheker, in hoedanigheid van boekhouder van de r.k. gemeente van
Oude Pekela, de koopman Hindericus Schröder, in hoedanigheid van diaken van dezelfde
gemeente, beiden wonende te Oude Pekela en de koopman Willem Sleumer, in hoedanigheid
van kerkvoogd van voornoemde gemeente, wonende te Nieuwe Pekela, nemen op rente van
de koopman Teunis Tenbrink, wonende in de stad Nienhuis in hoedanigheid van voogd over
de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Hana en vrouw Johanna Hendrika Mann, eveneens
overleden, een bedrag van 3.000 gulden. Stellen als onderpand het gebouw van de kerk en
pastorie met de daarbij behorende tuin en twee kampen land, staande en gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond, aan de Roomse wijk. Stelt zich eveneens persoonlijk borg de
koopman Hindrik Feijen, wonende te Nieuwe Pekela.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
377 - 8 nov. 1814: [repertorium].
Verklaring van Molanus à Doedens en anderen dat de ouders van Derk H. Hesselink te Oude
Pekela overleden zijn.
378 - 9 nov. 1814.
De eerzame Berend Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Fransum bij Groningen, verkoopt
in het openbaar enig veen teneinde deze uitte boekweiten. [volgt lijst van kopers].
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm S. Strating in aanwezigheid van de
gemeentebode Berend Drijfhamer, wonende te Oude Pekela en van de landbouwer Simon
Harms Strating, wonende te Onstwedde.
379 - 14 nov. 1814.
Frans Kleine, boer, wonende te Oude Pekela, mede namens zijn echtgenote Tiebegien Jans
Dun, verkoopt aan de landeigenaar Koert Jans Middel, eveneens wonende te Oude Pekela, een
huis getekend met nr. 634 met een opstrekkende veenplaats, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nr. acht. Verkoopprijs: 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Klaas Okkes Kuiper, beiden wonende te Oude
Pekela.
380 - 15 nov. 1814: [repertorium].
Verklaring van H.J. Middel en Reint T. De Ruiter uit Oude Pekela dat Geert Strootman in 1798
is overleden.
381 - 19 nov. 1814.
Geert Jans Oosterling, commies bij de Middelen ter Lande, wonende te Oude Pekela, neemt op
rente van de negotiant Wibrandus Kranenborg, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag
van 200 gulden. Oosterling stelt tot onderpand enkele losse goederen, bestaande uit o.a. een
eiken kabinet, stoelen, tafel, spiegel etc.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
382 - 19 nov. 1814.
Abraham Jans Trip, arbeider, wonende op het Stadskanaal, verklaart dat hij op 1 mei 1815 a.s.
zijn huis en tuin zal verlaten en weer ongebruikt zal opleveren aan de landbouwer Berend
Geerts Bots, wonende te Fransum of diens rechthebbenden, zoals hij thans van Bots voornoemd
in gebruik heeft.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
383 - 23 nov. 1814.
Jan Lammerts Velthuis, landbouwer, wonende te Velthuis onder Vlagtwedde, verkoopt in het
openbaar enige vaste goederen, bestaande uit twee kampen land, gelegen in de Gare te Blijham.
De hoogste bieder is geweest de landbouwer Jacob Hindriks Kuiper, inwonende bij zijn moeder
Wendelke Jacobs Huis, de weduwe van Hindrik Haijes Kuiper te Blijham met 3.000 gulden,
voor welk bedrag hij koper is geworden voor zijn moeder.
Gedaan en gepasseerd op de Hogebrug onder Blijham in het huis van de kastelein Willem
Geerts Stuvinga in aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer,
wonende te Oude Pekela.
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384 - 28 nov. 1814.
Huwelijkscontract tussen de landeigenaar Menne Berends Liefstingh, wonende te Weende
onder Vlagtwedde, meerderjarige zoon van wijlen Berend Liefstingh en Metje Heres Hazelhoff
& Aaltje Jans Pollingh, zonder bijzonder beroep, thans nog inwonende bij haar vader te
Jipsinghuizen onder Vlagtwedde, minderjarige dochter van de landeigenaar Jan Pollingh,
wonende te Jipsinghuizen, en vrouw, wijlen Geertruida Harms Sterenborg.
De bruid wordt geassisteerd door haar vader Jan Pollingh voornoemd en de landbouwer Harm
Harms Sterenborg, wonende te Onstwedde, in zijn hoedanigheid van principale voormond of
voogd over de bruid, Aaltje Jans Pollingh voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Weende onder Vlagtwedde in het huis van Menne Berends Liefstingh
in aanwezigheid van de beestenhouder Albert Eedes Teeijeng en van de landgebruiker Aiko
Harms Timmer, beiden wonende te Weende.
385 - 29 nov. 1814.
Juda Gerson Oppenheim, koopman, wonende te Oude Pekela verkoopt in het openbaar enige
losse goederen [volgt lijst van goederen].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Oppenheim voornoemd in aanwezigheid
van de commissionair Reinder Barghuis en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
386 - 1 dec. 1814.
Nanne Huizinga, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over aan zijn broeder,
de koopman Geert Huizinga en aan zijn zwager, de timmerman Aaldert Roelfs Oostendorp,
beiden wonende te Bonda in Oostvriesland, een huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, nr. 48, eigen grond, door hem zelf thans wordende bewoond. Verkoopprijs:
200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Pot, in aanwezigheid van de
procureur bij de rechtbank te Winschoten Uge Uges, wonende aldaar, en van de deurwaarder
Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
387 - 1 dec. 1814.
Derk Jans de Jonge, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela, geassisteerd door zijn procureur
de heer Uge Uges, wonende te Winschoten en verder verschenen voor zijn echtgenote Jantje
Everts, verkoopt in het openbaar, op grond van een gerechtelijke bekendmaking van de
rechtbank te Winschoten van 2 nov. 1814 in zijn voordeel, ten laste of bate van de
schoenmaker Reinder Everts, wonende te Oude Pekela, enige vaste goederen, bestaande uit een
huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, bij de Scheve draai,
wordende thans bewoond en gebruikt door de schoenmaker Reinder Everts; dit huis is voorzien
van een pakhuis, regenbak, voor- en achterkamer. Hoogste bieder is geweest de schout van de
gemeente Pekela, Petrus Johannis Huisinga en aldaar wonende, voor 610 gulden, voor welk
bedrag hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Willem Melles Pot, in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
388 - 3 dec. 1814: [repertorium].
Volmacht door Gerrit Jans Mooi uit Oude Pekela op Jan Teunis Klatter en Berend Geerts Kolk
uit Oude Pekela om verkoop te doen.
389 - 9, 10 en 12 dec. 1814.
Goedhart Borgesius, gepromoveerd Ingenieur en Landmeter, wonende te Oude Pekela, geeft te
kennen dat volgens ingekomen berichten de boeren van Valthe met hun landstorm van ongeveer
100 man, op 26 november 1814 waren gekomen op het veen van het klooster Ter Apel,
behorende aan de stad Groningen, en aldaar onder het uiten van bedreigingen hadden
dichtgegooid de veengruppen die aldaar door de boeren van Ter Apel waren gemaakt. Borgesius
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voornoemd verzoekt de notaris om met hem naar Ter Apel te gaan en proces-verbaal van
getuigenissen van deze onenigheid op te maken.
De volgende personen zijn gehoord terwijl hun getuigenis schriftelijk is vastgelegd:
1. Nanne Aikes ter Horst, schoolmeester, 24 jaar;
2. Gerrit Jans Hofkamp, boerenknecht, 29 jaar;
3. Berent Legers, boerenknecht, 29 jaar;
4. Alverig Harms Sassen, boerenknecht, 26 jaar;
5. Albert Alverigs Sassen, arbeider, 37 jaar;
6. Wubbe Warntjes Hanekamp, boerenknecht, 21 jaar;
7. Geert Arents Buls, boerenknecht, 20 jaar;
8. Jan Geert Tijs, boerenknecht, 27 jaar;
Allen wonende in het klooster Ter Apel. [Volgen uitgebreide getuigenverklaringen].
Gedaan en gepasseerd te Klooster Ter Apel, in het huis van de commandeur Tammes in
aanwezigheid van de landbouwers Harm Aikes Maarsing en Jan Hoiting, beiden wonende te
Ter Haar.
390 - 17 dec. 1814: [repertorium].
In het repertorium komen de namen voor van o.a.: Huisinga, Zuiderveen en H. Boolman, allen
uit Oude Pekela. Zaak over het niet betalen van een wisselbrief door H. Boolman.
391 - 21 dec. 1814.
Derk Jans de Jonge, zilversmid, wonende te Oude Pekela, en consorten, allen tezamen in de
hoedanigheid van erfgenaam van wijlen Fokje Arents, die in Oude Pekela is overleden op 1
september 1814, gaan over tot scheiding en openbare verkoop van haar nalatenschap. [volgt lijst
van goederen].
Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het sterfhuis van Fokje Arends voornoemd in
aanwezigheid van de gemeentebode Berend Drijfhamer en de commissionair Reinder Barghuis,
beiden wonende te Oude Pekela.
392 - 22 dec. 1814: [repertorium].
Verklaring van C. De Hosson, H. Strootman en anderen uit Oude Pekela dat Harm Sillius in
1806 te Oude Pekela is overleden.
393 - 23 dec. 1814.
Sixtus Gerhardus Eckringa, schout van de gemeente Wedde, wonende te Wedde, maakt
testament op. Hij legateert aan zijn vrouw Geertje Klaassens Kremer het vruchtgebruik
gedurende haar leven van alle vaste en losse goederen.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van de testator voornoemd in aanwezigheid van de
landeigenaar Elzo Hazelhoff senior, van de percepteur Johannes Bouwers, van de knopenmaker
Aeijke Jans Stobbe en van de veldwachter Albert Jans Koensing, allen wonende te Wedde.
394 - 23 dec. 1814.
Geertje Klaassens Kremer, zonder bijzonder beroep, echtgenote van Sixtus Gerhardus Eckringa,
wonende te Wedde, maakt testament op. Zij legateert aan haar echtgenoot Sixtus Gerhardus
Eckringa het vruchtgebruik gedurende zijn leven van alle vaste en losse goederen.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van Eckringa voornoemd in aanwezigheid van de
landeigenaar Elzo Hazelhoff senior, van de percepteur Johannes Bouwers, van de knopenmaker
Aeijke Jans Stobbe en van de veldwachter Albert Jans Koensing, allen wonende te Wedde.
395 - 24 dec. 1814.
Joest Harms Sprik, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de varensgezel
Albert Frederiks Rotgers en diens echtgenote Klaassien Joestens Sprik, beide wonende te
Nieuwe Pekela, zijnde de dochter en aangehuwde zoon van Joest Harms Sprik voornoemd, een
huis getekend met nr. 396, met een daarachter liggende tuin, alles staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, nr. 35. Verkoopprijs 200 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de
landbouwer Klaas H. Dijkhuis en van de oud-schipper Luppe Klaassens Noorman, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
396 - 27 dec. 1814: [repertorium].
In het repertorium komen de namen voor van o.a.: Derk Berends de Boer uit Veendam tegen
Joh. H. Adams uit Oude Pekela. Zaak over het niet accepteren van een orderbiljet.
397 - 29 dec. 1814.
Derk Harms Feijken, landbouwer, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam, neemt op
rente van de oud-schipper Harm Jans Dik, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 500
gulden. Stelt tot onderpand, om in geval van niet-betaling ten zijnen laste of bate publiek te
verkopen, een blokplaats, groot plm. 12 deimatten, gelegen op de nrs. 13 en 14 aan de zuidkant
van de Ommelanderwijk onder Veendam.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
398 - 29 dec. 1814: [repertorium].
Proces-verbaal van voorlopige verkoop ter instantie van Hindrik Stoffers uit Nieuwe Pekela en
van Jan Jans Panjer nomine uxoris uit Oude Pekela. [zie ook 4.2.1815].
399 - 30 dec. 1814.
Opzegging van een geldlening van 500 gulden aan de landgebruiker Jan Hinderks Smit,
wonende te Oude Pekela op dringend verzoek van de schipper Pieter Berends Kolk, wonende te
Oude Pekela, die Smit aan Kolk voornoemd schuldig is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
400 - 30 dec. 1814.
Inventarisatie van de nalatenschap van Grietje Alberts Jonker, weduwe van Harm Gerrits Stuur,
in leven wonende te Nieuwe Pekela en aldaar overleden in het laatst van de maand oktober
1814, en voorts op verzoek van de schipper Albert Harms Stuur, wonende te Veendam en van
Hindrik en Frouke Harms Stuur, de eerste varensgezel te Veendam en de laatstgenoemde
zonder bepaald beroep, wonende te Nieuwe Pekela, alle drie kinderen van de overleden
weduwe. Afwezig is de broer van verzoekers, Gerrit Harms Stuur. De waardering van de
goederen geschiedt door de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela. De
goederen bevinden zich in het huis getekend met nr. 62 te Nieuwe Pekela waar de voornoemde
weduwe heeft gewoond en is overleden. [Volgt lijst van goederen].
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis waar de overledene heeft gewoond in
aanwezigheid van de schoenmaker Jan Eisses Eilander en van de landgebruiker Berend
Hindriks Drok, beiden wonende te Nieuwe Pekela. [vervolg van de inventarisatie op 3 januari
1815].
401 - 31 dec. 1814.
Harm Harms Sterenborg, landbouwer, wonende te Onstwedde, in zijn hoedanigheid van
voormond over Aaltje Jans Pollingh, onlangs getrouwd met Menne Berends Liefstingh,
wonende te Weende, zijnde verder geassisteerd door de landbouwer Tamme Jacobs Tammes,
wonende te Vlagtwedde, in zijn hoedanigheid van sibbevoogd over de voornoemde echtgenote
van Menne Berends Liefstingh. Omdat de genoemde Aaltje Jans Pollingh thans door haar
huwelijk meerderjarig is geworden kan de voogdijschap worden beëindigd en doet Sterenborg
voornoemd rekening en verantwoording aan de landbouwer Menne Berends Liefstingh
voornoemd. Administratie akkoord bevonden. Gesproken wordt nog over de moeder van Aaltje
Jans Pollingh, genaamd wijlen Geertruida Harms Sterenborg.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
1815
001 - 2 jan. 1815.
Op verzoek van de landbouwer Harm Harms Sterenborg, wonende te Onstwedde, in zijn
hoedanigheid van voormond over Aaltje Jans Pollingh, de tegenwoordige echtgenote van
Menne Berends Liefstingh, aan wie de nader te noemen verzegeling door erfenis ten deel is
gevallen aan de kastelein en landbouwer Scholte Harms, wonende te Onstwedde wordt
opzegging gedaan van 800 gulden, die hij ingevolge verzegeling van 28 mei 1789 voor de heer
Muntinghe te Vlagtwedde beleden, van Harm Geerts Sterenborg op rente heeft genomen en nog
van de eiser in zijn hoedanigheid als boven vermeld op rente heeft.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de zilversmid Hindrik Sietses Noorman, beiden
wonende te Oude Pekela.
002 - 2 jan. 1815.
Op verzoek van de landbouwer Harm Harms Sterenborg, wonende te Onstwedde, in zijn
hoedanigheid van voormond over Aaltje Jans Pollingh, de tegenwoordige echtgenote van
Menne Berends Liefstingh, aan wie de nader te noemen obligatie door erfenis ten deel is
gevallen aan de kastelein en landbouwer Scholte Harms, wonende te Onstwedde wordt
opzegging gedaan van 700 gulden, die hij ingevolge onderhandse verzegeling van 25 mei 1802
van Geert Harms Sterenborg op rente heeft genomen en nog van de eiser in zijn hoedanigheid
als boven vermeld op rente heeft.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
003 - 4 jan. 1815.
Jan Feikes Klok, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Gepke Jans Snijder, verkoopt in het openbaar de volgende vaste goederen:
1. twee kampen land, ongeveer drie mudden groot, gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, op de nrs. 23 en 24½;
2. negen bonken hoogveen met de ondergrond, gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, op nr. 15.
Koper van de twee kampen is de bakker Hindrik Bouman voor 540 gulden, terwijl het tweede
perceel niet is verkocht.
Gedaan en gepasseerd te oude Pekela in het huis van de kastelein Willem IJ. Bultena in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
004 - 5 jan. 1815.
Hindrik Stoffers, schoenmaker, wonende te Nieuwe Pekela, in eigendom bezittende de
nalatenschap van wijlen zijn echtgenote Jantje Alberts Zeven, overleden te Nieuwe Pekela op 1
mei 1813 en de schipper Jan Jans Panjer, wonende te Oude Pekela, namens en verschenen voor
zijn echtgenote Klaasje Jans Bakker, beide geassisteerd door hun procureur, de heer Uge Uges,
wonende te Winschoten, verzoeken de notaris te willen overgaan tot de voorlopige veiling van:
1. een huis getekend met nr. 163, met een daarbij gelegen tuin met schuur, staande en gelegen
te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nr. 22;
2. twee kampen groenland mede gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nr. 40;
3. een kamp bouwland, mede gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nr. 40.
De goederen worden thans bezeten door Aielt Jans Bakker, tegen wie een gerechtelijke
uitspraak is gehouden dat deze goederen ten zijn bate of schade verkocht moeten worden.
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Hoogste bieder op het eerste perceel is geweest de kleermaker Andries Geerts Rietmeijer,
wonende te Nieuwe Pekela, voor 1.080 gulden.
Hoogste bieder op het tweede perceel is geweest de schipper Andries Jans de Boer, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, voor 500 gulden.
Hoogste bieder op het derde perceel is geweest de landgebruiker Eertwijn Willems Boswijk,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, voor 400 gulden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pot in aanwezigheid van de deurwaarder
Rente Harms Middel en van de koopman Willem Melles Pot, beiden wonende te Oude Pekela.
[zie ook akte 398 - 1814].
005 - 7 jan. 1815.
Jan Kranenborg, koopman en negotiant, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van met
de heer Wolter Reinold de Sitter, advocaat te Winschoten en de heer Michael van der Tuuk,
notaris te Veendam, mede-curator in de boedel van wijlen Jan Starke Gzn en de heer Nanno
Jans Mulder, rentenier, beiden wonende te Oude Pekela verzoeken de notaris een rechtsgeding
te willen voeren tot de openbare verkoop van 3/64 en1/48 aandeel in het kofschip "de Vrouw
Wilhelmina" genaamd, wordende gevoerd door kapitein Hero Willems Kiers.
De hoogste bieder is geweest Hero Willems Kiers voor 385 gulden, voor welk bedrag hij koper
is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
006 - 10 jan. 1815: [repertorium].
Hindr. Roelfs Huizing, Hindrik Strootman en H.J. Middel te Oude Pekela verklaren dat
Gerhardus Hensens Boekhout in 1802 is overleden.
007 - 10 jan. 1815: [repertorium].
Hermannus M. à Doedens en anderen te Oude Pekela verklaren dat Jan Koops en vrouw Geesje
Jans overleden zijn.
008 - 10 jan. 1815.
Jacob Wierts Wattum, thans zonder bepaald beroep, wonende te Nieuwe Pekela, mede
verschenen voor zijn echtgenote Hinderkien Jans, verzoekt de notaris te willen overgaan tot de
voorlopige veiling en verkoop van een huis, getekend met nr. 309, met een tuin en een stukje
land, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nr. 1. Hoogste
bieder is de bakker Wessel Hindriks Drent, wonende te Nieuwe Pekela, die geboden heeft het
bedrag van 1.375 gulden. De definitieve veiling zal zijn op 17 jan 1815 te Nieuwe Pekela in het
huis van Berend Edes. [Deze akte van 17 januari 1815 is echter niet volledig].
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
009 - 12 jan. 1815.
De eerzame Jan Harms Draijer, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor
zijn echtgenote Grietje Harms, verzoekt de notaris te willen overgaan tot de voorlopige veilig
van de volgende percelen, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nr. 14:
1. een huis, getekend met nr. 577 met een daarachter gelegen tuin;
2. een huis of heemstede met een appelhof;
3. een tuin;
4. twee stukken groenland;
5. twee dito stukken groenland;
6. twee dito stukken groenland;
7. twee dito stukken groenland;
8. twee stukken groen- of bouwland;
9. twee dito stukken land;
10. acht mudden dalland;
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De finale veiling zal plaats vinden op 18 jan. 2007.
De hoogste bieder op de percelen 1, 2 en 3 is de koopman Hindericus van Emmen te Oude
Pekela;
De hoogste bieder op de percelen 4, 5, 8 en 9 is de koopman Jan Gerrit Heres te Oude Pekela;
De hoogste bieder op perceel 6 is de schipper Klaas Okkes Kuiper te Oude Pekela;
De hoogste bieder op perceel 7 is de schipper Pieter Berends Kolk, te Oude Pekela;
De hoogste bieder op perceel 10 is de veenmeester Harm Jans Middel, wonende te Oude
Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en de zilversmid Derk de Jonge, beiden
wonende te Oude Pekela.
010 - 12 jan. 1815.
De eerzame Egbert Geerts Sterenborg, koopman, wonende te Oude Pekela, met de wolkammer
Eildert Koops, wonende te Oude Pekela, door David van Wijngaarden, wonende te Groningen,
gemachtigd, verzoekt de notaris te willen overgaan tot de openbare verkoop van:
1. een heemstede of stuk grond gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op de
nummers 24 en 25;
2. een op genoemde heemstede gebouwd huis, getekend met nummer 507, staande en gelegen
te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op de nummers 24 en 25.
Egbert Geerts Sterenborg verklaart mede verschenen te zijn voor Eildert Koops voornoemd, als
erfgenaam van wijlen Koop Wolters en vrouw.
De hoogste bieder is geweest de arbeider Frans Kleine, wonende te Oude Pekela, die geboden
heeft het bedrag van 275 gulden waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
011 - 13 jan. 1815.
Andries Harms Ocken, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, verschenen voor zijn
echtgenote Grietje Menses, tezamen met de Schout van de gemeente Nieuwe Pekela, Klaas
Lammerts Tiktak, de verlaatsmeester Jan Eltjes Degenhart, de koopman Jan Hindriks de Boer,
de landgebruiker Jan Harms Korter en de landgebruiker Jan Menses Kloppenborg, allen
wonende te Nieuwe Pekela, veilen in het openbaar de volgende percelen:
1. een huis getekend met nr. 254, met een hof, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nummer 54;
2. een opstrekking zijnde meest met rogge bezaaid, mede gelegen aan de noordkant,
stadsgrond op hetzelfde nummer 54;
3. een kamp land geheel met rogge bezaaid, mede gelegen aan de noordkant, stadsgrond, op
nummer 54;
4. een kamp groenland op nr. 54;
5. een kamp groenland, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 52;
6. een kamp land geheel met rogge bezaaid, eveneens op nummer 52;
7. een kamp land, liggende thans in stoppel, eveneens op nummer 52.
De voorgaande goederen zullen voorlopig geveild worden in Nieuwe Pekela in het huis van
Harm Roelfs Pothuis, terwijl de finale veiling zal worden gehouden op 20 januari 1814.
Voorlopige bieders zijn:
perceel 1: de koopman te Nieuwe Pekela, Lammert Scholtens, voor 925 gulden;
perceel 2: de koopman te Nieuwe Pekela, Jan Hindriks de Boer, voor 260 gulden;
perceel 3: de arbeider te Nieuwe Pekela, Willem Fransen Broekman, voor 330 gulden;
perceel 4: als perceel 3, voor 260 gulden;
perceel 5: de schipper te Nieuwe Pekela, Eme Jans Bijmolt, voor 430 gulden;
perceel 6: als perceel 5, voor 295 gulden;
perceel 7: als perceel 5, voor 240 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Pothuis in aanwezigheid
van deze en van de gemeentebode te Nieuwe Pekela, Jan Klaassens Zwiers, eveneens wonende
te Nieuwe Pekela. [zie ook akte 016-1815].
012 - 16 jan. 1815.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van
boekhoudende diaken van de gereformeerde gemeente te Oude Pekela, verhuurt aan de
meestbiedende voor de tijd van twee jaren, acht verschillende zitplaatsen in de gereformeerde
kerk voornoemd. [volgt aanduiding van deze zitplaatsen].
De hoogste bieders en dus huurders zijn:
zitplaats 1: de koopman te Oude Pekela, Pieter Uchtman;
zitplaats 2: de korenmolenaar te Oude Pekela, Jan Teunis Klatter;
zitplaats 3: de koopman te Oude Pekela, Pieter Uchtman;
zitplaats 4: de grutter te Oude Pekela, Hindrik Omges Nieuweg;
zitplaats 5: de meester zeilmaker te Oude Pekela, Pieter Reints Brons, namens de
boekhandelaar te Oude Pekela, Jan H. Neelmeijer;
zitplaats 6: de meester zeilmaker te Oude Pekela, Pieter Reints Brons, namens de schipper te
Oude Pekela, Frans Zeven;
zitplaats 7: de landgebruiker te Oude Pekela, Pijbe Geerts Pijbes;
zitplaats 8: de landgebruiker te Oude Pekela, Pijbe Geerts Pijbes.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de schipper Pieter Berends Kolk, eveneens wonende te Oude
Pekela.
013 - 18 jan. 1815.
Jan Teunis Klatter, korenmolenaar, en de oud-schipper Berend Geerts Kolk, beiden wonende te
Oude Pekela, in hun hoedanigheid van administrateurs van enkele goederen toebehorende aan
de kinderen van Derk Harms Hesselink als daartoe gemachtigd door de oud-schipper Gerrit
Jans Mooi, eveneens wonende te Oude Pekela, die mede verschenen is voor zijn echtgenote
Trijntje Jacobs Mooi, verzoeken de notaris voorlopige veiling te houden van de navolgende
goederen, te weten een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela bij de Hanekamp,
noordzijde, stadsgrond, op nummer 13, litter A.
De finale veilig zal worden gehouden in het huis van de veenmeester Middel op 25 januari
1815.
Het hoogste bod is gedaan door Derk Harms Hesselink, zonder beroep, wonende te Oude
Pekela, voor 430 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van de landgebruiker Jan Harms Draijer en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela. [zie ook akte 020-1815].
015 - 19 jan. 1815.
Roelf Berends Cappen, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 600
gulden. Cappen voornoemd stelt tot onderpand: een kamp land gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, stadsgrond op nr. 43;
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de schipper Jan Middel, eveneens wonende te Oude Pekela.
016 - 20 jan. 1815.
Andries Harms Ocken, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, verschenen voor zijn
echtgenote Grietje Menses, tezamen met de Schout van de gemeente Nieuwe Pekela, Klaas
Lammerts Tiktak, de verlaatsmeester Jan Eltjes Degenhart, de koopman Jan Hindriks de Boer,
de landgebruiker Jan Harms Korter en de landgebruiker Jan Menses Kloppenborg, allen
wonende te Nieuwe Pekela, veilen finaal in het openbaar de percelen genoemd in akte 0111815.
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Hoogste bieder op de percelen 1, 2, 3 en 4 is Hiske Geerts Onstwedder, die geboden heeft uit
naam van de boer Hindrik Jans Jonker, wonende te Nieuwe Pekela voor 1.955 gulden, waarvoor
deze koper wordt;
De hoogste bieder op perceel 5 is de landgebruiker te Nieuwe Pekela Jan Harms Korter voor
505 gulden, waarvoor hij koper is geworden;
De hoogste bieder op de percelen 6 en 7 is geweest de schipper Eeme Jans Bijmolt, wonende te
Nieuwe Pekela, waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Harm Roelfs Pothuis in
aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Jan Klaassens Zwiers, beiden wonende te
Nieuwe Pekela. [zie ook akte 011-1815].
017 - 23 jan. 1815.
Engel Geerts Bots, landgebruiker, wonende te Wetsingehuizen onder Onstwedde, mede
verschenen voor zijn echtgenote Grietje Boels Wilts, verzoekt de notaris te willen overgaan tot
de openbare veiling en verkoop van de navolgende vaste goederen:
1. een akker bouwland gelegen op de Onstwedder Holte bij Onstwedde;
2. een akker bouwland mede op de Holte bij Onstwedde gelegen;
3. een schuur met enig grond daarom toe, staande en gelegen te Wetsingehuizen;
4. een akker bouwland op de Lutje es bij Wetsingehuizen gelegen;
5. een akker bouwland gelegen op voornoemde Lutje es;
6. een akker bouwland gelegen op de Grote es bij Wetsingehuizen;
7. als onder 6;
8. een stuk hooiland bij Wetsingehuizen gelegen;
9. als onder 8;
10. als onder 8;
11. drie stukken hooiland;
12. een stuk hooiland bij de zogenaamde Kampe Bos in Wetsingehuizen gelegen;
13. vier waren over het Wetsingeboerhamrik gelegen;
14. vier dagwerken hooiland gelegen bij de Aa in de Wetsingeboer
15. een stuk hooiland "de Jarks" genoemd, gelegen bij Wetsingehuizen.
Alle verkocht aan diverse inwoners van Westerwolde.
Perceel .... is verkocht aan Simon Harms Strating.
Perceel 3 is verkocht aan de arbeider Jurrien Hindriks Speelmeijer, wonende te Bellingwolde,
voor 780 gulden;
Perceel 4 is verkocht aan de landbouwer Boelem Berends Luiring en zijn zoon Abel Boelems
Luiring, wonende te Wetsingehuizen, voor 175 gulden;
Perceel 6 is verkocht aan de landgebruiker Hindrik Hiskes Bots, wonende te Wetsingehuizen,
voor 390 gulden.
De percelen 5, 7, 9, 10, 11, 12 en 14 zijn niet verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de weduwe van Harm Roelfs Hays, in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de
kastelein Freerk Harms Sterenborg, wonende te Wedde. [ontbreekt de pagina met de verkoop
van de percelen 1, 2, 8 en 15.]
018 - 24 jan. 1815: [repertorium].
Verklaring van schipper Israel Jans, stuurman Pieke Berends Stoffers, matroos Wijcher Jans de
Boer en de kok/matroos Israel Jans de Boer, allen te Oude Pekela, dat zij in 1810 met het schip
“de Goede Welvaart” een reis hebben gedaan, zij in 1814 wederom met dat schip twee reizen
hebben gedaan en dat het thans te Hamburg is opgelegd.
019 - 25 jan. 1815.
Pieter Wessels Onstwedder, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt en draagt over 11
1/32 aandelen in het kofschip "de Vrouw Geertina", zoals het laatst door hem is bevaren en
thans ligt in de haven van Rotterdam, te weten aan:
1. de landbouwer Harm Everts Eggens, wonende te Blijham: 1/32;
2. de landgebruiker Koert Jans Middel, wonende te Oude Pekela: 1/32;
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3. de koopman Wilke L.Tonnis, wonende te Oude Pekela: 1/32;
4. de rentenier Jan Arends Tjaden, wonende te Oude Pekela: 1/32;
5. de kastelein Eggo van Dijk, wonende te Winschoten: 1/32;
6. de landgebruiker Jan Hindriks Groen, wonende te Sappemeer: 1/32;
7. de koopman Edzo Harms Dijkstra, wonende te Winschoten: 1/64;
8. de oliemolenaar Roelf Haitsema, wonende te Winschoten: 1/64;
9. de schipper Sjabbo Jans Brouwer, wonende te Oude Pekela, 4/32.
Alles tezamen verkocht voor 2.500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke Tonkes in aanwezigheid van de
bakker Marinus Wildeboer en van de koopman Albert Pieters de Jonge, beiden wonende in
Oude Pekela.
020 - 25 jan. 1815.
Jan Teunis Klatter, korenmolenaar, en de oud-schipper Berend Geerts Kolk, beiden wonende te
Oude Pekela, in hun hoedanigheid van administrateurs van enkele goederen toebehorende aan
de kinderen van Derk Harms Hesselink als daartoe gemachtigd door de oud-schipper Gerrit
Jans Mooi, eveneens wonende te Oude Pekela, die mede verschenen is voor zijn echtgenote
Trijntje Jacobs Mooi, verzoeken de notaris finale veiling te houden van de navolgende
goederen, te weten een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela bij de Hanekamp,
noordzijde, stadsgrond, op nummer 13, litter A.
Koper is geworden Derk Harms Hesselink, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, voor 430
gulden, zijnde het bedrag dat hij reeds op de voorlopige veiling had geboden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela. [zie ook akte 013-1815].
021 - 26 jan. 1815.
Jacobus de Jonge, geneesheer, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van voogd over
de kinderen van wijlen Jacob Jans de Jonge bij Albertje de Jonge in echte verwekt, gaat over tot
de voorlopige veiling van:
1. een huis met zijn grond, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nummer 35 ongedeeld;
2. een tuin, eveneens gelegen op stadsgrond op hetzelfde nummer gelegen.
Deze percelen dienen ter worden verkocht ten bate of ten laste van nu wijlen Meerten Hindriks
en vrouw Stijntje Jans, een en ander na uitspraak en op laste van de rechtbank te Winschoten
van 2 maart 1814.
De voorlopige veiling vindt plaats te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken, terwijl de
finale veilig aldaar zal plaatsvinden op 2 februari 1815.
Het hoogste bod op perceel 1 is gedaan door de bakker Hindrik Eenjes de Boer, wonende te
Oude Pekela, voor 125 gulden.
Het hoogste bod op perceel 2 is gedaan door de kastelein Harm Fokkes Kalk, wonende te Oude
Pekela, voor 80 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, eveneens wonende te Oude Pekela.
[zie ook akte 032-1815].
022 - 27 jan. 1815.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerbaas en de schipper Tonnis Reints de Jonge, beiden
wonende te Oude Pekela, de eerste in hoedanigheid van voogd en de laatste in hoedanigheid
van toeziend voogd over het minderjarig kind van wijlen Jacob Harms de Wijk bij wijlen Reina
Reints in echte verwekt, verkopen aan de landbouwer Jan Berends Kuiper, eveneens wonende
te Oude Pekela, een kleine praam, zijnde een vlotpraam, groot plm. een dagwerk.
Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans
Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude
Pekela.
106

023 - 28 jan. 1815.
Huwelijkscontract tussen de schipper Jacob Edzers Scherpbier, wonende te Oude Pekela,
meerderjarig, & Elisabet Jans Potjewijd, zonder bepaald beroep, minderjarige dochter van Jan
Halbes Potjewijt en vrouw Stientje Boeles, waarbij zij inwonende is te Oude Pekela. Treden
nog vandaag in het huwelijk.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Jan Halbes Potjewijt in aanwezigheid van
de scheepstimmerbaas Harm Derks Hesselink en van Hindrik Sirtjes, beiden wonende te Oude
Pekela.
024 - 28 jan. 1815.
Mozes Abraham Gerson, koopman, wonende te Nieuweschans, neemt op rente van de
erfgenamen van wijlen Abraham Izaks, voor wie verscheen de koopman Juda Gerson
Oppenheim, wonende te Oude Pekela in hoedanigheid van voogd, een bedrag van 1.000 gulden.
Stelt tot onderpand een huis, hetwelk door hem zelf wordt bewoond, staande te Nieuweschans.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de zilversmid Derk de Jonge, eveneens wonende te Oude Pekela.
025 - 30 jan. 1815.
Op verzoek van Anna Jurjens, zonder bepaald beroep, weduwe van Garrelt Klaassens, wonende
te Oude Pekela, wordt de koopman Izaak de Jonge, eveneens wonende te Oude Pekela, verzocht
het restant koopschap van 1.100 gulden, dat hij wegens aankoop van een huis en tuin c.a.,
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, ingevolge koopbrief van 29 juni 1803,
af te lossen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landbouwer Piebe Geerts Pijbes en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden wonende
te Oude Pekela.
026 - 31 jan. 1815.
Harm Teunis Hut, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de medicinae doctor
Wilhelmus Johannes ter Schouw, eveneens wonende te Oude Pekela, een huis, getekend met
nummer 775, met een tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, op eigen grond.
Verkoopprijs: 1.500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de schipper Pieter Berends Kolk, beiden wonende te
Oude Pekela.
027 - 31 jan. 1815.
Jacobus Meinders, lakenkoper, wonende te Wildervank, hiertoe gemachtigd door Geessien
Jacobs, weduwe van Pieter Harms Klein, wonende te Nieuwe Pekela, verzoekt de notaris over
te willen gaan tot de openbare veiling en verkoop van een huis, getekend met nummer 30, met
een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, op eigen grond.
De hoogste bieders zijn geweest de gebroeders Andries Geerts Rietmeijer en Harmannus Geerts
Rietmeijer, kleermakers te Nieuwe Pekela, voor 900 gulden, waarvoor zij kopers zijn
geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Freerk Boels in aanwezigheid van de
landbouwer Freerk K. Harding, wonende te Nieuwe Pekela en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, wonende te Oude Pekela.
028 - 1 febr. 1815.
Harm Freerks Zwierenborg, arbeider, wonende te Oude Pekela, in eigendom aan zich hebbende
bekomen de na te noemen goederen, in zijn hoedanigheid van enige en universele erfgenaam
van wijlen zijn moeder Wupke Harms, verkoopt aan de landgebruiker, de eerzame Pijbe Geerts
Pijbes, wonende te Oude Pekela, een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond op nummer 26 en 27. Verkoopprijs: 300 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
029 - 1 febr. 1815.
Testament door Jantien Jans Blok, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de schipper Ernst
August Bok, wonende te Oude Pekela. Zij legateert bij overlijden al haar goederen en
vruchtgebruik aan haar echtgenoot Ernst August Bok. Verder dient hij haar broer Egbert Jans
Blok te onderhouden zolang deze ongetrouwd blijft en onderhoud nodig is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van wijlen Jan Egberts Blok in aanwezigheid
van de landgebruiker Jan Hinderks Opheikens, de landgebruiker Pieter Reints van der Laan, de
landgebruiker Adolf Molanus en de stuurman Jurrien Jacobs Klein, allen wonende te Oude
Pekela.
030 - 1 febr. 1815.
Testament door Ernst August Bok, schipper, wonende te Oude Pekela. Hij legateert aan zijn
echtgenote Jantien Jans Blok bij zijn overlijden al zijn goederen met het vruchtgebruik. Verder
dient zij haar broer Egbert Jans Blok te onderhouden zolang deze ongetrouwd blijft en
onderhoud nodig is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van wijlen Jan Egberts Blok in aanwezigheid
van de landgebruiker Jan Hinderks Opheikens, de landgebruiker Pieter Reints van der Laan, de
landgebruiker Adolf Molanus en de stuurman Jurrien Jacobs Klein, allen wonende te Oude
Pekela.
031 - 2 febr. 1815.
Klaas Klaassens de Boer en echtgenoot Harmina Menses, landbouwers, wonende te Nieuwe
Pekela, nemen op rente van de schipper Harm Harms de Weerd, eveneens wonende te Nieuwe
Pekela, een bedrag van 1.500 gulden. Stellen tot onderpand hun huis en tuin met een halve
stadsveenplaats, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 25.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
032 - 2 febr. 1815.
Finale veiling in het vervolg op akte 021-1815.
De hoogste bieder is nu de heer De Jonge, handelende in hoedanigheid van voogd en genoemd
in akte 021-1815, die 250 gulden biedt op beide percelen, waarvoor hij koper is geworden in
opdracht van pupillen.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze en van de
gemeentebode Berend Drijfhamer, eveneens wonende te Oude Pekela. [zie ook akte 021-1815].
033 - 3 febr. 1815.
Klaas Lammerts Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela en de verlaatsmeester Jan
Eltjes Degenhart, beiden wonende te Nieuwe Pekela, verschenen voor de overige medegeïnteresseerden, zijnde mede-erven van wijlen Antje Jans Cappen, verkopen in het openbaar:
1. 1/16 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door kapitein Hindrik Jeltes Mooi;
2. 1/20 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door Dedde Roelfs van Wijk;
3. 1/32 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door kapitein Jude Juis Brouwer;
4. 1/32 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door kapitein Arent Cornelis Brouwer;
5. 1/32 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door kapitein Geert Hindriks Nieten;
6. een vrouwenzitplaats in de gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela;
7. een zitplaats in dezelfde kerk;
8. een gehele bank met vijf zitplaatsen in voornoemde kerk.
Kopers:
perceel 1. Klaas Lammerts Tiktak bovengenoemd, voor 631 gulden;
perceel 2. Jan Harms Korter, landgebruiker te Nieuwe Pekela, voor 345 gulden;
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perceel 3.
perceel 4.
perceel 5.
perceel 6.
perceel 7.

Hindrik Feijen, koopman te Nieuwe Pekela;
Hindrik Feijen, koopman te Nieuwe Pekela, voor de percelen 3 en 4, 410 gulden
Klaas Harmannus Dijkhuis, landbouwer te Nieuwe Pekela, voor 140 gulden;
Klaas Lammerts Tiktak voornoemd, voor 112 gulden;
Jacob Wijchers, schipper te Nieuwe Pekela, door zijn zoon Bartelt Jacobs Wijchers
voor hem geboden, voor 81 gulden;
perceel 8. Klaas Lammerts Tiktak voornoemd en aan de landeigenaar, wonende te Nieuwe
Pekela, Jurjen Koerts junior, voor ieder de helft voor 413 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Johannes Paulus Kelderman in
aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Jan Klaassens Zwiers, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela.
034 - 3 febr. 1815.
Klaas Lammerts Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela en de verlaatsmeester Jan
Eltjes Degenhart, beiden wonende te Nieuwe Pekela, de eerstgenoemde namens zijn vrouw
Grietje Hindriks Cappen en de laatstgenoemde als vader en zodanig als voogd over zijn
kinderen bij wijlen Jaapkien Hindriks Cappen in echte verwekt, en als zodanig medeerfgenamen van wijlen Aaltje Jans Kappen, in leven weduwe van Hindrik Derks de Boer,
overleden te Nieuwe Pekela en ook verschenen voor de overige erfgenamen, verhuren in het
openbaar een huis, schuur en tuin met enkele landerijen, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noorkant, stads- en eigengrond, op nummer 30, verdeeld in diverse percelen.
Huurders zijn o.a. Klaas Lammerts Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela, de
landbouwer te Nieuwe Pekela, Arent Rengers Brouwer, de arbeiders Eilert Spietius, Wessel H.
Drenth en Friedrik Fransen, alle drie wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Johannes Paulus Kelderman, in
aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Jan Klaassens Zwiers, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela.
035 - 7 febr. 1815.
Hindrik Derks de Groot, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Margien Berends Cappen, neemt op rente van de schipper Jan Pieters Schuring,
wonende te Nieuwe Pekela, voor wie verscheen zijn zoon, de stuurman Jan Jans Schuring en
zijn schoonzoon, de schipper Jan Geerts Das, de eerste wonende te Nieuwe Pekela, de
laatstgenoemde zonder domicilie, doch thans verblijvende in zijn schip te Nieuwe Pekela, een
bedrag van 1.100 gulden. Stelt tot onderpand zijn huisje, getekend met nummer 295 met zes
kampen bouwland, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nummer 56. Stelt zich eveneens borg de lakenkoper Willem Sleumer, wonende te Nieuwe
Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Theodoor Brons, thans zonder beroep, eveneens wonende te
Oude Pekela.
036 - 8 febr. 1815.
Pijbe Geerts Pijbes, landgebruiker, Gerhardus Koops, koopman en Hendrik Bouman, bakker,
alle drie wonende te Oude Pekela en mede verschenen voor de touwslager Nicolaus Sikkens,
wonende te Sappemeer, voor hun zelf en namens hun mede-geïnteresseerden, zijnde allen de
erfgenamen van wijlen Hillechien Jans, weduwe van Jan Adams Mars, overleden te Oude
Pekela op 25 februari 1814. Verder verscheen de kastelein Eggo van Dijk, wonende te
Winschoten, als gevolmachtigde van Grietje Adams, Trientje Adams, Adam Jans Wijkman,
Kornelis Berends Cok en Lubbegijn Adams, die te kennen geven dat zij aan het recht van
successie hadden voldaan betreffende de verdeling van de boedel van Hillechien Jans
voornoemd. Zij verzoeken de notaris te willen overgaan tot de openbare verkoop van 1/32
aandeel in het kofschip "de Goede Welvaart", gevoerd door de schipper Israel Jans Vos en thans
liggende te Hamburg.
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Hoogste bieder zijn geweest en gebleven de kastelein Eggo van Dijk, wonende te Winschoten
en de koopman Gerhardus Koops, wonende te Oude Pekela, met een bedrag van 250 gulden,
voor welk bedrag zij kopers zijn geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Gerhardus Koops in aanwezigheid van de
schipper Harm Teunis Hut en de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
037 - 9 febr. 1815.
Hindrik Israels Oostra, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Andries
Jans de Boer, wonende te Nieuwe Pekela, een tjalkschip, groot plm. 17 commercie lasten, voor
enige jaren nieuw uitgehaald te Oude Pekela op de werf van Hindrik Klaassens Kuiper.
Verkoopprijs: 1.300 gulden. Hindrik Israels Oostra verklaart een bedrag van 1.100 gulden
ontvangen te hebben van de koopman Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela. Tot
zekerheid voor de heer Kranenborg voornoemd, stelt Andries Jans de Boer speciaal tot
onderpand zijn huis en hof, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, bij de
draaij van Jan Cappen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de rentenier Nanno Jans Mulder, eveneens wonende te Oude
Pekela.
038 - 10, 11 en 13 febr. 1815:
Albert Harms Stuur, schipper, Hindrik Harms Stuur, varensgezel, beiden wonende te Veendam
en Frouke Harms Stuur, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, verder de heer mr. Rudolph
de Sitter, notaris, wonende te Winschoten, namens de afwezige Gerrit Harms Stuur, verkopen
in het openbaar uit de nalatenschap van Grietje Alberts Jonker, overleden te Nieuwe Pekela,
weduwe van Harm Gerrits Stuur, in leven wonende te Nieuwe Pekela en aldaar overleden, een
zitplaats in de gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela, en een halve legerstede op het kerkhof
aldaar alsmede diverse huismeubelen.
De koper van de zitplaats in de kerk is de koopman Gerrit Nankes Stikker, wonende te Nieuwe
Pekela, voor 140 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Johannes Paulus
Kelderman in aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, wonende te
Oude Pekela. De huismeubelen worden verkocht op 11 en 13 februari 1815.
039 - 13 febr. 1815.
Hinderk Koops Houteboom, schipper, wonende te Oude Pekela, verklaart ten behoeve van zijn
kinderen, bij wijlen zijn vrouw Maria Eleonora Bok in echte verwekt, tot hun zekerheid voor de
uitkering van 801 gulden met de voorstanders van deze kinderen, met name de voormond, de
schipper Ernst August Bok, wonende te Oude Pekela, bij dezen tot onderpand te stellen zijn
huis, getekend met nummer 420, en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, op de nummers een van de vijf lotten van Drews.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
040 - 13 febr. 1815.
Japien Boeles, zonder bijzonder beroep, zijnde weduwe van Pieke Folkerts de Weerdt, wonende
te Oude Pekela, neem op rente van de schipper Harm Teunis Hut, wonende te Oude Pekela, een
bedrag van 290 gulden. Stelt tot onderpand, met goedkeuring de schipper Lodewijk Klaassens
en de stuurman Harm Harms Weij, beiden wonende te Oude Pekela, en namens hun vrouwen
hierbij verschenen, een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond,
zoals thans door de weduwe zelf wordt bewoond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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041 - 14 febr. 1815.
Derk Harms Knip, schipper, wonende te Nieuwolda, verkoopt aan de schipper Folkert Adolfs
Kemper, wonende te Oude Pekela, een praamschip, plm. acht last groot, zittende thans op de
helling van Klaas Harms de Wijk te Oude Pekela. Verkoopprijs: 250 gulden. Derk Harms Knip
ontvangt dit bedrag uit handen van de landbouwer Otte Jans Smit, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
042 - 14 febr. 1815.
Derk Harms Knip, schipper, wonende te Nieuwolda, neemt op rente van de landbouwer Otte
Jans Smit, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 160 gulden. Geeft als onderpand zijn
huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwolda, zoals door hem zelf wordt bewoond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
043 - 15 febr. 1815.
Klaas Lammerts de Jonge, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van
Albert Jans Verver, thans zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela, een bedrag van
537 gulden. Geeft als onderpand drie kampen land, aan elkaar gelegen, in de zogenaamde
Duivelsdobben te Oude Pekela, noordkant, eigen grond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
044 - 15 febr. 1815: [repertorium].
Verklaring van Pieter Jans Pothuis en Hindrik Jans Lammerts, beiden te Oude Pekela, dat
Hindrik Esders de Jonge in 1799 te Oude Pekela is overleden.
045 - 15 febr. 1815.
Haijo Harms Bakker te Onstwedde verkoopt in het openbaar enkele goederen.
Gedaan en gepasseerd in Onstwedde in het huis van Haijo Harms Bakker in aanwezigheid van
de Ontvanger der Indirecte Belastingen en van de tapper Freerk Harm Sterenborg, beiden
wonende te Wedde.
046 - 16 febr. 1815.
Hindrik Lammerts Bakker, schippersknecht, namens zijn vrouw Antje Koops en Jan Hilbrands
Veenekamp, hebbende hetzelfde beroep, beiden wonende te Nieuwe Pekela en verschijnende in
deze voor hunnen afwezige zwager Harm Koops, verkopen aan de landgebruiker Eeme Jans
Bijmolt, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis met tuin en moesakker en een
opstrekkende land en dal, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nummer 26. Verkoopprijs: 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Kelderman in
aanwezigheid van de landbouwer Harm H. Koster, wonende te Nieuwe Pekela en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
047 - 16 febr. 1815.
Jan Menses Kloppenburg, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt in het openbaar
enige losse goederen, bestaande uit:
1. 1/32 portie in het kofschip, gevoerd wordende door Pieter Klaassens Pijbes, liggende thans
te Antwerpen;
2. 1/32 portie nog in datzelfde schip van Pieter Klaassens Pijbes;
3. 1/32 portie in het kofschip, gevoerd wordende door Jude Juis Brouwer, liggende thans te
Leath in Engeland;
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4. 1/64 portie in het kofschip, gevoerd wordende door Wolter Jans de Boer, liggende thans te
Antwerpen.
Perceel 3 wordt verkocht aan de schipper Harm Harms de Weerd, wonende te Nieuwe Pekela,
voor 270 gulden.
De overige scheepsporties zijn wel geveild maar niet verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein J.P. Kelderman in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
048 - 20 febr. 1815.
Jannes Harms Camminga, boerenarbeider, wonende te Oude Pekela, de schipper Jan Jans
Groeneveld, wonende te Nieuwe Pekela, namens zijn vrouw Hanke Harms Camminga en de
landgebruiker Hindrik Fokkes Taaij, woonachtig op de Zuidwending onder Veendam, namens
zijn vrouw Maria Harms Camminga, tezamen met Trientje Harms Camminga, weduwe van
Barteld Noordhorn, wonende te Nieuwe Pekela, voor de helft eigenaren van de nader te noemen
zitplaatsen, waarvan de andere helft in eigendom was toekomende aan de landgebruiker Willem
Camminga te Nieuwe Pekela, veilen in het openbaar de volgende zitplaatsen in de
gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela:
1. een mannenzitplaats op de zogenaamde oude klunderbeun;
2. idem als 1.;
3. een vrouwenzitplaats.
De hoogste bieder op de percelen 1 en 3 is Harm Jans Tunteler, landgebruiker te Nieuwe
Pekela, voor 208 gulden en 10 stuiver, die heeft geboden namens zijn zwager, de schipper te
Nieuwe Pekela, Sijpko Heeres Spelde.
Het tweede perceel is verkocht aan de brouwer te Nieuwe Pekela, Freerk Boels Brouwer, voor
40 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Freerk Boels in aanwezigheid van de
brouwersknecht Koene Willems, wonende te Nieuwe Pekela en van de deurwaarder Rente
Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
049 - 21 febr. 1815: [repertorium].
Volmacht van de heer Gerrit de Boer op zijn vader Derk H. De Boer, beiden uit Oude Pekela
voor alle te verrichten handelingen.
050 - 22 febr. 1815: [repertorium].
Volmacht van Harm Teunis Hut uit Oude Pekela op zijn vrouw Engeltje Georgs generaal tot het
verrichten van alle handelingen.
051 - 22 febr. 1815.
Henderk Freerks Stutvoet, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de schipper
Willem Jans Tamboer, wonende te Wildervank, een tjalkschip, plm. 12 à 13 lasten groot.
Verkoopprijs: 220 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
052 - 23 febr. 1815.
Nanne Hansens en Jan Lammerts Velthuis, de eerste timmerman en de laatste landbouwer van
beroep, de eerste wonende te Ter Apel en de laatste in het Velthuis onder Vlagtwedde,
verkopen in het openbaar enige eiken bomen, staande op de wortel bij en om het Velthuis.
[volgt lijst met 256 bomen en haar kopers].
Gedaan en gepasseerd te Velthuis achter Vlagtwedde in aanwezigheid de gemeentebode Berend
Drijfhamer en van de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk, beiden wonende te Oude
Pekela.
053 - 25 febr. 1815: [repertorium].
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Toestemming tot het huwelijk door Casparus de Hosson en vrouw Tekla Walregt, beiden uit
Oude Pekela, op Helena Antoinetta Johanna de Hosson, hun dochter, om met M.M. Jansen te
trouwen.
054 - 25 febr. 1815.
Berend Hindriks Drenth, meester scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan
Klaas Okkes Kuiper en aan zijn compagnon Pieter Berends Kolk, schippers, beiden wonende te
Oude Pekela, zijnde Klaas Okkes Kuiper die deze koop voor de helft accepteert, terwijl voor de
genoemde Pieter Berend Kolk, die op dit moment afwezig is, zijn vader Berend Geerts Kolk,
oud-schipper, eveneens wonende te Oude Pekela, verschijnt, een kofschipshol, fris van de bijl,
lang over steven 82½ voet, wijd over zijn berghouten 18 voet en drie duim Groninger maat,
staande nog op de scheepstimmerwerf van de verkoper te Oude Pekela, alwaar deze nieuw door
de verkoper is gebouwd in dit jaar. De verkoper gaat ervan uit dat het schip naar stijl te water
wordt gelaten en naar de Statenzijl wordt gebracht om verder te worden afgebouwd.
Verkoopprijs: 2.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
055 - 27 febr. 1815.
Geert Roelfs de Jonge, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de landgebruiker
Eeme Jans Bijmolt, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een praamschip met diens annexen,
zoals hij van Harm Derks Hesselink, bij koopbrief van 10 september 1811 te Bellingwolde voor
de heer Koning gepasseerd, had verkregen. De verkoper doet de schuld die hij nog heeft op
Harm Derks Hesselink over aan diens kinderen, voor wie verschenen de administrateurs van
hun goederen de molenaar Jan Teunis Klatter en de oud-schipper Berend Geerts Kolk, beiden
wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel en van
de gemeentebode Berend Drijfhamer, beiden wonende te Oude Pekela.
056 - 27 febr. 1815.
Jan Hindriks Drenth, meester scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Jan Geerts Strootman en zijne medereders, eveneens wonende te Oude Pekela, een
kofschipshol, fris van de bijl, en nieuw door hem gebouwd op zijn scheepswerf te Oude Pekela
en in 1815 te water gelaten, lang over steven plm. 90 voet, wijd over zijn berghouten 18½ voet,
hol op zijn uitwatering 10½ voet, alles Groninger maat, genaamd "de Noordstar". De verkoper
gaat ervan uit dat het schip naar de Statenzijl wordt gebracht om verder te worden afgebouwd.
Verkoopprijs: 2.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude
Pekela.
057 - 12 maart 1815.
Harm Derks Hesselink, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
volgende personen een kofschipshol, fris van de bijl en nieuw door hem op zijn helling te Oude
Pekela gebouwd en van de bijl te water gelaten, zijnde lang over zijn steven 72¾ voet, wijd
over de berghouten 16¾ voet, hol op zijn uitwatering 8a voet, groot 34 commercielasten. De
verkoop is geschied aan:
1. Rente Harms Jonker, schipper, wonende te Oude Pekela, die het schip als zodanig gaat
bevaren, voor zes 1/16 aandelen;
2. Mr. Jan Remus Modderman, voorheen commissaris in het kwartier Winschoten, wonende te
Groningen, voor 1/32 aandeel (welke heer Modderman boekhouder over het schip gaat
worden);
3. mevrouw de weduwe J.H. Forsten, zonder bijzonder beroep, wonende te Groningen, voor
1/32 aandeel;
4. Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen, voor twee 1/32 aandelen;
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5. de heren van Calcar en Bolte, kooplieden, handelende onder firma, wonende te Groningen,
voor 1/32 aandeel;
6. Mejuffrouw Roelfs (?), zonder bijzonder beroep, wonende te Groningen, voor 1/32 aandeel;
7. H.H. Vaalman, kastelein, wonende te Martenshoek, voor 1/32 aandeel;
8. Johannes Post, koopman, wonende te Winschoten, voor 1/32 aandeel;
9. Eggo van Dijk, kastelein, wonende te Winschoten, voor 1/64 aandeel;
10. Harm Bouman, bakker, wonende te Oude Pekela, voor 1/64 aandeel;
11. Pieter Reints Brons, meester zeilmaker, wonende te Oude Pekela, voor 1/16 aandeel;
12. Nanno Jans Mulder en compagnie, rentenier, wonende te Oude Pekela, voor 1/16 aandeel;
13. Hindrik Bouman, bakker, wonende te Oude Pekela, voor 1/32 aandeel;
14. Udo Freerks Zuiderveen, koopman, wonende te Oude Pekela, voor 1/32 aandeel;
15. Albert Hensems, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, voor 1/32 aandeel;
16. .... Kranenborg, koopman, wonende te Oude Pekela, voor 1/32 aandeel;
17. de verkoper Harm Derks Hesselink bovengenoemd houdt zelf drie 1/32 aandelen.
Verkoopprijs: 1.812 gulden.
Assistenten van de boekhouder, Jan Remus Modderman, zijn de heren Nanno Jans Mulder en
Udo Freerks Zuiderveen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe
Pekela.
058 - 1 maart 1815.
Nanno Jans Mulder, rentenier en de bakker Klaas Egberts Wildeboer, beiden wonende te Oude
Pekela, in hun hoedanigheid van voogd en toeziend voogd over de kinderen van wijlen Hindrik
Jacobs Duiven bij wijlen Hindrikje Klaassens Potjewijt in echte verwekt, die het beheer hebben
over de nalatenschap van genoemde Duiven en bevoegd zijn hun losse goederen te verkopen,
veilen en verkopen in het openbaar de volgende scheepsaandelen:
1. 1/32 aandeel in het kofschip "de Vrouw Harmina", gevoerd door de schipper Jans Lammerts
de Jonge, wordt toegewezen aan de landgebruiker te Nieuwe Pekela, Jan Harms Korter, voor
155 gulden;
2. 1/32 aandeel in hetzelfde schip wordt toegewezen aan de landbouwer Harke Tjakkes
Dijkstra, wonende te Oude Pekela, voor 160 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein J.P. Kelderman in
aanwezigheid van deze en van varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe
Pekela.
De verkopers en getuigen tekenen mede namens de sibbevoogd over de hiervoor bedoelde
kinderen, de timmerman Freerk Christiaans, wonende te Veendam, die niet aanwezig kon zijn.
059 - 1 maart 1815.
Egbert Willems Beekhuis, schoenmaker en zijn echtgenote Geertje Hindriks, zonder bijzonder
beroep, beiden wonende op het Zuiderveen onder Oude Pekela, verkopen aan hun zoon Wilke
Egberts Beekhuis, zijnde thans nog schoenmakersgezel en bij hen op het Zuiderveen
inwonende, hun huis, genummerd met nummer 789, met een daarachter gelegen tuin, staande
en gelegen op het Zuiderveen onder Oude Pekela, doende een jaarlijkse vaste huur van 10
gulden aan Melle Luikens en hebbende een uit- en invaart over de veenlaan naar het Strobos,
alles ingevolge verzegelde koopbrief van 29 juli 1782 te Nieuwe Pekela voor pastoor Tjaarda de
Cock verleden. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Zuiderveen in het huis van de verkopers in aanwezigheid van de boer
Melle Luikens, wonende op het Zuiderveen onder Oude Pekela en van de varensgezel Albert
Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela.
060 - 2 maart 1815.
De heer Uge Uges, procureur, wonende te Winschoten, verschenen en als zodanig optredende
voor de schipper Berend Harms Cappen, wonende te Nieuwe Pekela, geeft te kennen dat op 11
januari 1815 bij de rechtbank te Winschoten tegen de kleermaker Joseph Alberts, wonende te
Nieuwe Pekela, vonnis was gewezen en verzoekt op grond van dat vonnis de notaris nu te
114

willen overgaan tot de openbare verkoop ten bate of ten laste van Joseph Alberts voornoemd
van een huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer
8.
De opbrengst dient te worden voldaan aan de koopman Hero Sietses Kalkema te Hoogezand.
Koper is de landgebruiker, de heer Jurjen Koerts junior, wonende te Nieuwe Pekela, voor 345
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Pot in aanwezigheid van de
koopman Koert Jans Dik, wonende te Nieuwe Pekela en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, wonende te Oude Pekela.
061 - 4 maart 1815.
Klaas Okkes Kuiper, schipper te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote Aaltje
Geerts, verkoopt aan de landeigenaar, de eerzame Koert Jans Middel, wonende te Oude Pekela,
een tuin en singel, gelegen te Oude Pekela, noordkant,, ongedeelde voor de Plaats, nummer
acht, zijnde kloostergrond. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela en van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela.
062 - 4 maart 1815.
De eerzame Koert Jans Middel, landeigenaar, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor
zijn echtgenote Grietje Hindriks, verkoopt aan de schipper Pieter Wessels Onstwedder,
wonende te Oude Pekela en zijn echtgenote Geertje Swiers: een trekschuit varende van Pekela
naar Groningen en vice versa, getekend met nummer één. Verkoopprijs: 5.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de kastelein Klaas Franken en van de zilversmid Simon Pots, beiden
wonende te Oude Pekela.
063 - 6 maart 1815.
Jan Hindriks Smit, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Elzien Derks en zijnde verder geassisteerd door Wibrandus Kranenborg en Johannes
Post, beiden negotiant, de eerstgenoemde wonende te Oude Pekela en de laatstgenoemde te
Winschoten, verzoekt de notaris te willen overgaan tot de openbare veiling en verkoop van zijn
vaste goederen, staande en gelegen te Oude Pekela, bestaande uit:
1. een huis, getekend met nummer 779 met tuin staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant,
eigen grond;
2. een schuur met een kamer daarin, getekend met nummer 780, staande aan het vorige perceel
mede op eigen grond, met het bezwaar dat Geertje Kuperus, oud meer dan 80 jaar, voor de
tijd van haar leven in dat kamertje mag wonen, een en ander conform de akte van 9 april
1793, verleden te Oude Pekela voor pastoor Meurs;
3. een kamp land te Oude Pekela, noordkant, eigen grond;
4. drie kampen land, eveneens gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer vier;
5. twee kampen met een dal mede gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer
vier;
6. vier kampen groenland gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, op nummer drie;
7. drie kampen land, mede aldaar gelegen op hetzelfde nummer;
8. twee kampen land, gelegen op hetzelfde nummer drie;
9. 26 banken aangesneden veen met dallen, mede gelegen te Oude Pekela op nummer drie;
10. twee kampen groenland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 22;
11. twee kampen land, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op nummer 23 en 24;
12. als onder 11.
De percelen een, twee en 10 worden toegewezen aan de schipper Albert Hindriks Schuring,
wonende te Oude Pekela, voor wie de koopman Wibrandus Kranenborg voornoemd, de
landgebruiker te Westerlee, Tjark Derks de Ruiter en de schipper Pieter Wolters Schuring,
wonende te Nieuwe Pekela hebben gehandeld;
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Het derde perceel is toegewezen aan de heer Petrus Johannis Huisinga, schout van de gemeente
Pekela en aldaar wonende;
Het vierde en vijfde perceel is toegewezen aan Wibrandus Kranenborg voornoemd;
Het zesde, zevende, achtste en negende perceel is toegewezen aan de korenmolenaar Jan Teunis
Klatter en aan de pelmulder Remke Klatter;
Het elfde en twaalfde perceel is toegewezen aan de zilversmid Okke Hindriks Huizing,
wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel.
064 - 8 maart 1815.
Nanno Jans Mulder, rentenier en de bakker Klaas Egberts Wildeboer, beiden wonende te Oude
Pekela, de eerste in hoedanigheid van voogd en de laatste van vreemde voogd en verschenen
namens de timmerman Freerk Kristiaans, wonende te Veendam in zijn hoedanigheid van
sibbevoogd over de kinderen van wijlen Hindrik Jacobs Duiven bij wijlen Hindrikje Klaassens
Potjewijt in echte verwekt en beherende de nalatenschap van Duiven voornoemd, veilen twee
1/32 porties in het kofschip "de Vrouw Harmina" genaamd en gevoerd wordende door de
schipper Jans Lammerts de Jonge.
1/32 Portie wordt toegewezen aan de schipper Jans Lammerts de Jonge voor 182 gulden, welk
bedrag voor hem geboden wordt door zijn broer, de scheepstimmerman Klaas Lammerts de
Jonge, wonende te Oude Pekela.
De andere portie van 1/32 wordt voor een bedrag van 179 gulden toegewezen aan de negotiant
Pieter Reint Brons, eveneens wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, eveneens wonende te
Oude Pekela.
065 - 8 maart 1815.
Jan Harms Mulder, schipper, wonende te Veendam, verkoopt aan de varensgezel Harmannus
Hindriks Dijkhuis, wordende straks schipper, wonende te Oude Pekela, een tjalk "de Vrouw
Gesina" genaamd, zoals het laatst door de verkoper is bevaren., zijnde deze tjalk groot plm. 36
lasten. Verkoopprijs: 500 gulden. De koper kiest domicilie te Oude Pekela, ten huize van zijn
schoonouders Reint Jacobs Fijn en vrouw.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
066 - 9 maart 1815.
Jan Boeles Nanning, timmerman, wonende te Onstwedde, verzoekt de notaris openbare veiling
te houden van en te verkopen de nader te noemen goederen: [volgt lijst van goederen en de
kopers]. Opbrengst: 376 gulden en twee stuivers.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Hindrik Jans Suur in aanwezigheid van de
Ontvanger der Indirecte Belastingen te Onstwedde Johannes Bouwer en van de verver en
glazenmaker te Wedde, Jan Visscher de Ruiter (?).
067 - 9 maart 1815.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Geert Harms Potjewijt, meerderjarige zoon van wijlen
Harm Klaassens Potjewijt en vrouw Meiltje Renses, wonende te Oude Pekela & Grietje Jans
Klatter, zonder bepaald beroep, meerderjarige dochter van Jan Teunis Klatter en vrouw
Geertruida Hindriks Klatter, wonende nog bij haar ouders te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Jan Teunis Klatter voornoemd in
aanwezigheid van de koopman Hendericus Schröder en van de gemeentebode Berend
Drijfhamer, beiden wonende te Oude Pekela.

116

068 - 11 maart 1815: [repertorium].
Volmacht van Jantje Georgs, weduwe van Engel H. Bakker uit Oude Pekela op Harm ... Hut en
Ber. G. Kolte eveneens uit Oude Pekela, om haar huis en tuin te Oude Pekela te verhuren of te
verkopen.
069 - 20 maart 1815: [repertorium].
Huwelijkscontract tussen Geert Harms Potjewijt en Grietje Jans Klatter uit Oude Pekela,
houdende eventuele donatie.
070 - 21 maart 1815.
Menne Berends Liefstingh, landbouwer, wonende te Weende achter Vlagtwedde, verkoopt in
het openbaar enige eiken bomen, staande op de wortel te Weende. [volgt lijst van 301 bomen
met hun kopers].
Gedaan en gepasseerd te Weende ter plaatse van de verkoop in aanwezigheid van de
commissionair Reinder Barghuis en van de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk, beiden
wonende te Oude Pekela.
071 - 22 maart 1815.
Abraham Reints Brons, meester scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela en de schipper
Abraham Jans Smit, geen vaste domicilie, wonende in zijn schip en zich thans te Oude Pekela
bevindende, mede verschenen voor zijn vrouw Jantje Jans Panjer, maken de volgende ruiling, te
weten: Abraham Reints Brons ruilt met Abraham Jans Smit een nieuwe schuit, nieuw door hem
op zijn helling te Oude Pekela gebouwd en van de bijl te water gelaten, zijnde lang over steven
nagenoeg 62 voet, wijd over zijn berghouten 13¼ voet en hol op zijn uitwatering 5¼ voet, alles
Groninger maat, welk schip de partijen gewaardeerd hebben op 900 gulden.
Daarentegen heeft Abraham Reints Brons van Abraham Jans Smit in ruil ontvangen een oud
schuitje, groot plm. 20 roggelasten, welk schuitje wordt gewaardeerd op 100 gulden. Het
verschil van 800 gulden ontvangt Brons voornoemd uit handen van de landbouwer Willem
Gerrits Oosterhuis, wonende te Zuidwolde in het kwartier Appingedam. Tenslotte verklaart
Oosterhuis voornoemd de bovengenoemde vordering van Smit ook voor zijn vrouw Eke
Jelmers Korthuis te hebben geaccepteerd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
[oud]-schipper Pieter Jans Oosterend en van de koopman Egbert Geerts Sterenborg, beiden
wonende te Oude Pekela.
072 - 23 maart 1815.
Liefke Hindriks Drenth, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Jan Harms de Lange, wonende te Groningen, een oude tjalkschuit, "De Jonge Gesina"
genaamd, groot plm. 30 roggelasten. Verkoopprijs: 458 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
073 - 23 maart 1815.
Anna Jacobs, zonder bepaald beroep, weduwe van Sjoert Hessels, wonende te Oude Pekela,
verkoopt en draagt over aan de rentenier, de eerzame Melle Willems Pot, haar huis, getekend
met nummer 151, met tuin, alles staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond.
Verkoopprijs: 200 gulden. De koper dient eerst te betalen aan de rentenier Derk Harms
Hesselink, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 149 gulden en 19 stuiver die deze nog van
Anna Jacobs tegoed had.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Melle Willems Pot in aanwezigheid van
de landgebruikers Jan Halbes Potjewijt [tekent: "Pottiewijt"] en van Jan Harms Draijer, beiden
wonende te Oude Pekela.
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074 - 24 maart 1815.
Roelf Hindriks Onstwedder, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over
aan de landgebruiker, de eerzame Harm Jans Dik, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een
stuk groen- of bouwland, groot plm. zeven bak, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen
grond, in de plaats van Derk Hindriks de Boer, zijnde op nummer 12. Verkoopprijs: 200
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
075 - 24 maart 1815.
Abraham Reints Brons, meester scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Jan Jans Westers, hebbende geen ander domicilie dan zijn schip, een oude schuit, "de
Vrouw Jantje" genaamd, die het laatst door Abraham Jans Smit is bevaren, zijnde lang over
steven plm. 63 voeten, wijd plm. 12 voeten en negen duim, hol op zijn uitwatering plm. vijf
voet, alles Groninger maat. Verkoopprijs 950 gulden.
Het onbetaalde bedrag wordt uitgezet op een rente van zes procent indien de koper daarmee de
binnenvaart uitoefent en zeven procent ingeval van buitenvaart.
De bijlbrief van het schip dateert van 5 juni 1806 te Hoogezand.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
076 - 28 maart 1815.
Inventaris van de nalatenschap van de heer Jacobus de Jonge, in leven genees- en heelmeester,
wonende te Oude Pekela alwaar deze is overleden op 13 maart 1815. De inventarisatie van de
goederen geschiedt in aanwezigheid van:
1. de heer Sipko de Jonge, zoon van de overledene, student in de theologie aan de Hoge School
te Groningen, wonende te Oude Pekela, zijnde meerderjarig;
2. de heer Petrus Johannis Huisinga, schout van de gemeente Oude Pekela en aldaar wonende,
in zijn hoedanigheid van sibbevoogd en van de koopman Roelof Kremers, wonende te
Groningen, in zijn hoedanigheid van vreemde voogd over Berend de Jonge, die nog
minderjarig is, zijnde de tweede zoon van de overledene.
Verder in tegenwoordigheid van de advocaat, de heer en mr. Hajo Albartus Spandaw, wonende
te Zuidbroek, die in deze verscheen als gemachtigde van mejuffrouw Anna Aapkens, wonende
te Winschoten als wettige voogdes over de nader te noemen Tjakka Aapkens, haar minderjarige
dochter, bij eerdergenoemde heer Jacobus de Jonge in echte verwekt. En verder in
tegenwoordigheid van Jannes Steenstra, deurwaarder van de Directe Belastingen, wonende te
Winschoten, in zijn hoedanigheid van toeziend voogd over Tjakka Aapkens de Jonge,
minderjarige dochter van de overleden Jacobus de Jonge bij eerdergenoemde Anna Aapkens in
echte verwekt. Welke drie kinderen voornoemd zich ieder voor a als erfgenamen van de
overleden heer Jacobus de Jonge kunnen en mogen gedragen.
De waardering van de goederen geschiedt door de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende
te Oude Pekela.
Er wordt overgegaan tot de inventarisatie van de goederen, papieren en effecten van de
voornoemde nalatenschap, die zich allen bevinden in het huis genummerd 729, alwaar de
overledene heeft gewoond. [volgt een zeer uitgebreide beschrijving van de nagelaten goederen
etc., bestaande o.a. uit boeken. In deze boeken komen nog verscheidene openstaande posten
voor. Verder huishoudelijke voorwerpen].
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de overledene en in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 30 maart 1815.
Inventarisatie van goederen die zich o.a. in de voorkamer, voorhuis en grote kamer bevinden.
De vaste goederen bestaan uit:
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1. een huis, getekend met nummer 729, met een tuin, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant. Van dit huis wordt thans nog een kamer met een achterhuis verhuurd aan Jan
Arents Tjaden en vrouw. Verder wordt van dit huis een kamer in de zogenaamde drift
verhuurd aan en bewoond door Harm Westhof;
2. een veenplaats, gelegen achter de kerk te Oude Pekela, zuidkant, groot plm. één lot. Van
deze veenplaats worden thans nog vier kampen groenland verhuurd aan en gebruikt door
Klaas Franken en Jacob Mooij;
3. een tuin, gelegen te Oude Pekela achter het kerkhof, zoals altijd is gebruikt door de
overledene;
4. een grondpacht bij Jacob Koerts en Kornelis Wietskes;
5. een 1/20 portie in de compagnie touwslagerij, zijnde de lijnbaan "de Goede Hoop", staande
te Oude Pekela onder directie van de boekhouder Nanno Jans Mulder;
6. een 1/13 aandeel in de nieuwe weg van de Pekela tot aan de algemene weg in Hoorn.
De losse goederen bestaan o.a. uit:
1. een vrouwenzitplaats in de gereformeerde kerk te Oude Pekela, zijnde een
voordemiddagbeurt verhuurd aan G.H. van Delden;
2. enige landseffecten die niet nauwkeurig kunnen worden opgegeven;
3. een verzegelde rentebrief ten laste van Meerten Hindriks en echtgenote Stientje Jans van 4
mei 1803, verleden voor Pastoor en Kerkvoogden te Oude Pekela;
4. een 1/32 portie in het kofschip genaamd "Janna Hasina", gevoerd door kapitein Berend
Geerts Smit (thans Derk Tjebbes de Jonge) ingevolge redercedul van 12 februari 1811 door
N.J. Mulder en K.L. Tiktak;
5. een 1/32 portie in het kofschip "de Vouw Catharina", gevoerd door Albert H. Schuring,
ingevolge redercedul door dezelfde Schuring afgegeven op 12 februari 1810;
6. een 1/32 portie in het kofschip "de Jonker Lamoraal Ulbo" genaamd, gevoerd door Nicolaas
Aukes Schmaal, ingevolge redercedul van 11 juni 1805 door J.J. Vos als boekhouder te
Delfzijl afgegeven;
7. een 1/32 portie in het smakschip "de Vrouw Eefke", gevoerd wordende door Frans Wiekes,
ingevolge redercedul van 29 februari 1804 door H.H. Nap;
8. een 1/16 portie in het smakschrift "de Vier Winden:, gevoerd geweest door Nicolaas
Schmaal, ingevolge redercedul van 6 maart 1801. Dit schip is naderhand gevoerd door Jacob
Jacobs Drenth en is toen verloren;
9. een 1/32 portie in het kofschip "de jonge Roelf Tuntelder", gevoerd geweest door Jan Roelfs
Tuntelder, ingevolge redercedul van 18 juli 1804. Ook dit schip is reeds verloren;
10. een 1/14 aandeel in het smakschip "de Vrouw Anna", gevoerd door Freerk Edzers,
ingevolge redercedul van 27 augustus 1791 door Buitenwerf als boekhouder te Groningen
afgegeven;
11. een verzegeling gepasseerd te Wedde voor Drost van Swinderen van 9 juni 1784 waarbij
Jan Alberts Venster aan J.W. Huisinga en M. Haitsema bekenden schuldig te zijn154
gulden en vier stuiver;
12. een verzegeling van 11 mei 1789 voor de heer Hoet, richter van Bellingwolde beleden,
waarbij Jan Koops en vrouw Geessien Jans bekennen schuldig te zijn aan monsr. J. de
Jonge en vrouw M. Haitsema een bedrag van 170 gulden;
13. een verzegeling van 15 maart 1793 te Oude Pekela voor pastoor Meurs beleden, waarbij
Berend Hindriks Oldenburger en vrouw aan monsr. J. de Jonge en vrouw Margaretha
Haitsema bekenden schuldig te zijn een bedrag van 163 gulden;
14. een verzegeling van 15 september 1793, waarbij Derk Berends Mugge en vrouw Antje
Hindriks bekenden, gekocht en ontvangen te hebben van J. de Jonge voornoemd, de
spijkers voor hun smakschip, voor 260,16 gulden;
15. enig contant geld.
Vervolg van de inventarisatie op 4 april 1815.
Inventarisatie van o.a. kledingstukken, beddengoed, zilverwerk, koperen potten, huishoudelijke
goederen, een paard, een koe, landbouwwerktuigen, chirurgicale en vroedkundige instrumenten,
stenen goederen, mesthoop etc.
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Schulden waarmee de boedel bezwaard is:
1. een afkoopsbrief, beleden te Wedde voor de heer de Sitter van 22 juni 1809 tussen de
overleden heer de Jonge enerzijds en de voorstanders over zijn minderjarige kinderen bij
wijlen Margaretha Haitsema in echte verwerkt anderzijds , toekomende aan ieder van die
pupillen wanneer deze de leeftijd van 20 jaar zullen hebben bereikt, van 4.750 en aan de
beide kinderen Sipko en Berend de Jonge tezamen een bedrag van 9.500 gulden;
2. een wissel zou er zijn in handen van de weduwe van Lubbartus de Jonge uit Wildervank,
groot 200 gulden;
3. de heer Huisinga heeft nog 135 gulden tegoed;
4. de koopman Roelof Kremer heeft een obligatie ten laste van de boedel van 103 gulden;
5. de meid Stijntje Roelfs Kuiper moet nog uit de boedel hebben een bedrag van 241 gulden en
drie stuiver, waaronder begrepen haar weekgeld tot 13 maart van dit jaar;
6. notaris Piccardt krijgt nog geld voor zijn verrichte werkzaamheden;
7. op de baten worden nog in mindering gebracht de doodskosten en de kosten voor de
begrafenis.
De meid Stientje Roelfs Kuiper, die lange jaren bij de overledene in het sterfhuis als meid heeft
gediend, verklaart onder ede dat zij niet wist of iets van de boedel verzwegen of achtergehouden
werd.
De goederen blijven in het sterfhuis onder bewaring van Stijntje Roelf Kuiper.
Gedaan en finaal gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de overleden heer de Jonge in
aanwezigheid van de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de oud-schipper Pieter
Jans Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
077 - 29 maart 1815.
Grietje Tonnis Hut, zonder bepaald beroep, weduwe van Jan Georgs, wonende te Oude Pekela,
als bezittende de nalatenschap van haar echtgenoot, verkoopt aan de schipper Jan Boels Bakker,
wonende te Nieuwe Pekela, een oude tjalk, groot plm. 30 roggelasten, "de Vrouw Grietje"
genaamd, zoals het laatst door de schipper Jan Georgs voornoemd is bevaren. Verkoopprijs 900
gulden. Een vierde gedeelte van het restant koopprijs wordt betaald aan de koopman Udo
Freerks Zuiderveen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
078 - 29 maart 1815.
Geert Hindriks Meijer, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, en zijn echtgenote Geertje
Wijtses nemen op rente van de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk, eveneens wonende te
Oude Pekela, een bedrag van 900 gulden.
Geven als onderpand een huis, nummer 304, met een tuin en halve veenplaats, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 61.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
079 - 31 maart 1815.
Albert Derks Hiddingh, landgebruiker, wonende te Vlagtwedde, neemt op rente van de
koopman Jan Alberts Bonkes, eveneens wonende te Vlagtwedde, een bedrag van 700 gulden.
Geeft als onderpand:
1. een akker bouwland, genaamd "de veltkamp";
2. een akker bouwland gelegen op de wilmder kamp;
3. een dito akker, mede aldaar gelegen;
4. een huis, getekend met nummer 15 met een tuin;
5. een stuk meedland, genaamd Klaasmije;
6. een dito stuk meedland;
7. een dito stuk meedland;
8. een waardeel of het vierde van een boorsgerechtigheid over het Vlagtwedder Hamrik.
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Alle goederen zijn gelegen in en bij Vlagtwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
080 - 6 april 1815.
Berend Hensems Oolders, boer, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, verkoopt aan de
landbouwer Jan Bots, eveneens wonende te Veenhuizen en aan de landbouwer Wubbe Jans
Hiskes, ook wonende te Veenhuizen, voor wie verscheen zijn oude voormond, te weten de
rentenier Dethmer Hindriks Boels, wonende te Onstwedde, 2/3 aandelen in de rosmolen van de
verkoper, staande op de zogenaamde Hof bij het huis van de verkoper in Veenhuizen.
Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
081 - 6 april 1815.
Petrus Johannis Huisinga, schout van de gemeente Oude Pekela en aldaar wonende, in zijn
hoedanigheid van voogd over Berend de Jonge, minderjarige zoon van wijlen Jacobus de Jonge
bij wijlen Margaretha Haitsema in echte verwekt, alsmede Sipko Adriaan de Jonge, student in
de theologie aan de Hogeschool te Groningen, nog wonende te Oude Pekela, die volgens
afspraak mede verschenen voor mejuffrouw Anna Aapkens, wonende te Winschoten, als
wettige voogdes over haar minderjarig kind bij wijlen gemelde Jacobus de Jonge in echte
verwekt, verzoeken de notaris te willen overgaan tot de nader te noemen openbare verhuring.
De verschenenen hebben het voornemen te verhuren de volgende percelen vaste goederen uit de
nalatenschap van Jacobus de Jonge, dit jaar te Oude Pekela overleden:
1. een gedeelte van het huis, staande te Oude Pekela, met een daarachter gelegen tuin, die door
Jacobus de Jonge in leven is bewoond en gebruikt, bestaande uit een voor- en middenkamer
met een voorhuis en schuur, hebbende een vrije drift, zijnde het huis getekend met nummer
[niet ingevuld, doch waarschijnlijk 729];
2. een tuin of hof voorzien van verschillende vruchtbomen, gelegen achter het kerkhof bij de
gereformeerde kerk te Oude Pekela;
3. een kamp groenland, groot plm. 2¾ mudde, gelegen in de veenplaats van de overleden heer
de Jonge achter de kerk te Oude Pekela, zuidkant. Deze kamp is te noorden grenzend aan de
moestuin.
[Volgen de condities waarop de goederen worden verhuurd.] De goederen worden verhuurd
voor de periode van één jaar.
Huurder van de percelen 1 en 3 wordt de landbouwer Koert Jans Middel, wonende te Oude
Pekela.
Huurder van het perceel 2 wordt de bakker Ludolf Heres, eveneens wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken. Terwijl de
akte wordt opgemaakt, verschijnt tevens de medicinae doctor Johan Fredrik Petrus Schönfeld,
wonende te Winschoten, namens en vanwege zijn schoonmoeder Anna Aapkens voornoemd die
namens haar hierbij present was en voor haar als wettige voogdes over haar minderjarig kind
instond.
Aldus gedaan in aanwezigheid van de genoemde kastelein Franken en van de gemeentebode
Berend Drijfhamer, eveneens wonende te Oude Pekela.
082 - 7 april 1815
Harm Jans Loor, arbeider, wonende te Vlagtwedde, mede verschenen voor zijn vrouw Geessien
Jans, verkoopt aan de landbouwer Albert Wubbes Siems, eveneens wonende te Vlagtwedde en
aan diens echtgenote Grietje Wubbes Heeres:
1. een huis, getekend met nummer 5, staande te Vlagtwedde, met de grond waarop het huis
staat;
2. een tuin, groot plm. een bak land, niet ver van de genoemde woning;
3. een stuk land in de Molenborn bij Vlagtwedde gelegen, groot plm. een half deimt.
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Verkoopprijs: 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
083 - 8 april 1815: [repertorium].
Huwelijkscontract tussen Albert Derks Hiddingh, van Vlagtwedde en Antje Jans Horlings, van
Smeerling, met eventuele donatie.
084 - 14 april 1815.
Nanno Jans Mulder, negotiant, in zijn hoedanigheid van boekhouder voor de reders in nader te
noemen kofschipshol en de schipper Hero Willems Kiers, beiden wonende te Oude Pekela,
verkopen en dragen over aan de schipper Harm Leenders Kok, eveneens wonende te Oude
Pekela, een oud kofschipshol, lang over steven 80 voet, wijd over zijn berghouten 18 voet en
drie duim en hol op zijn uitwatering negen voet en acht duim, liggende thans bij de Statenzijl.
Verkoopprijs: 200 gulden. Het oude kofschipshol was eerder bevaren door de schipper Jan
Derks de Ruiter die het schip in Oude Pekela enkele jaren geleden had gekocht van de
scheepstimmerman Harm J. Bok.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
085 - 15 april 1815: [repertorium].
Volmacht van Jan Kranenborg, van Oude Pekela op Ber. Hind. Pathuis om onderzoek te doen te
IJzumeszijl en elders naar het schip bevaren door R.D. Kleve.
086 - 15 april 1815: [repertorium].
Egbert G. Sterenborg en anderen van Oude Pekela verklaren de dood van Jan Pieters en Aaltje
Feites en van Egbert Gerrits en vrouw voor .... [onleesbaar].
087 - 18 april 1815.
De heer Uge Uges, procureur bij de rechtbank te Winschoten, namens de eigenaresse, mevrouw
de weduwe van mr. J.G.M. Draper, wonende te Groningen, verzoekt de notaris te willen
overgaan tot de openbare verkoop, ten bate of laste van de landgebruiker Hindrik Berends
Poker, wonende te Nieuwe Pekela, van de volgende vaste goederen:
een halve stadsplaats, bestaande uit een huis, tuin met een opstrekking, groot plm. 3/4 deimt,
met nog vijf kampen groen- en bouwland en een leijing, alles staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, nummer 37, wordende de "Nieuwe Plaatsen" genoemd. De verkoop
geschiedt op basis van een gerechtelijke uitspraak tegen Poker voornoemd, gedaan door de
rechtbank van eerste instantie te Winschoten op 8 maart 1815. Verder naar aanleiding van een
verzegelde koopbrief van 27 februari 1808, opgemaakt te Groningen voor de Raden in het
Departementale Gerechtshof. De veiling van de goederen zal plaatsvinden te Oude Pekela in het
huis van de veenmeester Middel op 18 april 1815.
Opgemaakt en gesloten te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van de deurwaarde Rente Harms Middel en van de rentenier Nanno Jans Mulder, beiden
wonende te Oude Pekela.
088 - 24 april 1815.
Jan Jurriens Smit, dagloner, wonende te Vriescheloo, mede verschenen voor zijn echtgenote
Grietje Jans, verkoopt aan de dagloner Jacob Harms Spa, eveneens wonende te Vriescheloo, de
ene helft in een kamp land gelegen bij Wedde in de zogenaamde tweede verdeling. Deze kamp
was door Jan Jurriens Smit voornoemd in eigendom gekregen bij koopbrief van 5 mei 1813,
welke gepasseerd was op het kantoor van notaris Koning [te Wedde]. Verkoopprijs: 38 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, thans wonende te Oude Pekela en van de commies bij de
Schout Jannes Pieters Oosterend, eveneens wonende te Oude Pekela.
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089 - 24 april 1815.
Verkoop van de mobiele goederen van de onlangs overleden heel- en vroedmeester te Oude
Pekela Jacobus de Jonge, dit op verzoek van Sipko Adriaans de Jonge, student in de theologie
aan de Hogeschool te Groningen, wonende te Oude Pekela en van Petrus Johannis Huisinga,
schout van de gemeente Oude Pekela en wonende aldaar, in zijn hoedanigheid van voogd over
Berend de Jonge, die nog minderjarig is en verder de eigenaresse, Mejuffrouw Anna Aapkens,
wonende te Winschoten, in hoedanigheid van wettelijke voogdes over haar minderjarig kind,
genaamd Tjakka Aapkens, bij wijlen Jacobus de Jonge in echte verwekt. De verkoop is
gehouden te Oude Pekela in het huis van de overledene, getekend met nummer 729. De te
verkopen goederen dienen betaald te worden aan de deurwaarder Rente Harms Middel te Oude
Pekela. [volgt lijst van goederen en kopers].
Het vervolg van de veiling vindt plaats op 25 april a.s.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de overleden heer Jacobus de Jonge in aanwezigheid van
de deurwaarder Rente Harms Middel, van de commissionair Reinder Barghuis en van de
zeeman Albert Egberts de Grooth, allen wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de veiling en verkoop op 25 april 1815.
Boeken en instrumenten waarvan een catalogus te bekomen is ingevolge de nummers zo als zij
daarop te vinden zijn.
Veel boeken worden verkocht aan de medicinae doctor W. ter Schouw en de predikant Adriani,
beiden wonende te Oude Pekela.
Het vervolg van de veilig vindt plaats op 26 april a.s.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de overleden heer Jacobus de Jonge in aanwezigheid van
de deurwaarder Rente Harms Middel, van de commissionair Reinder Barghuis en van de
zeeman Albert Egberts de Grooth, allen wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de veiling en verkoop op 26 april 1815.
Veiling van huishoudelijke voorwerpen.
Het vervolg van de veiling vindt plaats op 27 april a.s.
Vervolg van de veiling en verkoop op 27 april 1815.
Veiling van huishoudelijke voorwerpen.
Het vervolg van de veiling vindt plaats op 28 april a.s.
Finaal vervolg van de veiling en verkoop 28 april 1815.
Veiling van huishoudelijke voorwerpen.
In totaal zijn er 828 kavels verkocht. Opbrengst 2.241 gulden, 18 stuivers en vijf duiten.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de overleden heer Jacobus de Jonge in aanwezigheid van
de deurwaarder Rente Harms Middel, van de commissionair Reinder Barghuis en van de
zeeman Albert Egberts de Grooth, allen wonende te Oude Pekela.
089 - 24-28 april 1815: [repertorium].
Proces van de openbare verkoop van mobilia voor de heer Sipko Adriaans de Jonge en
consorten, de erven van wijlen Jacobus de Jonge, voor 2.341 gulden, 18 stuivers en vijf duiten.
[in de akte zelf wordt een bedrag genoemd van 2.242 gulden, 18 stuivers en vijf
duiten]
090 - 25 april 1815: [repertorium].
Volmacht van Jan Jans Panjer, wonende in zijn schip, thans present in Wildervank op Berend
Hindriks Drenth uit Oude Pekela om van F.H. Opheijkens geld voor hem te ontvangen.
091 - 28 april 1815.
Harm Simons Strating, koopman en kastelein, wonende te Onstwedde, mede verschenen voor
zijn echtgenote Albertien Wubbes Hiskes, verkoopt aan de timmerman Hindrik Eilers Strating,
eveneens wonende te Onstwedde, een huis, getekend met nummer 49, met de halve appelhof en
tuin, alles staande en gelegen te Onstwedde. Verkoopprijs: 525 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
092 - 29 april 1815.
Engeltje Georgs, echtgenote van de schipper Harm Teunis Hut, wonende te Oude Pekela, draagt
het recht over aan de korenmolenaar, de eerzame Jan Teunis Klatter, wonende te Oude Pekela,
van de vordering van het restant van een koopschat die de koopman, de eerzame Jan Berends
van Oosten, wonende te Oude Pekela, nog aan de Harm Teunis Hut voornoemd, schuldig was
ingevolge koopbrief van 1 oktober 1804, beleden te Zuidbroek voor de heer mr. A.J. de Sitter
en daarop gemaakte cessiebrief van 15 november 1810 te Oude Pekela voor pastoor Adriani
beleden. Deze vordering heeft een grootte van 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
093 - 29 april 1815: [repertorium].
Verklaring van Lambartus Aaldriks Kramer en anderen uit Oude Pekela dat Garrelt Harms
overleden is.
094 - 29 april 1815.
Boele Miggels en Engel Geerts Bots, landbouwers, wonende te Wetsingehuizen onder
Onstwedde, verkopen aan de kastelein Elzo Hazelhoff, wonende te Wedde:
1. twee stukjes meedland, gelegen bij Wetsingehuizen;
2. hun gerechtigheid, zijnde de helft in een stuk meedland, de Krikkewijl genaamd, in de
zogenaamde Kamke bos gelegen;
3. een waardeel of een achtste van een volboeren recht in het Wetsingeboerhamrik;
4. alle gronden, venen, landen en bossen zonder uitzondering en zonder reserve die reeds
verdeeld zijn en als zodanig zijn toegewezen en ten deel gevallen bij de vier waren over het
Wetsingeboerhamrik etc.
Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van de schoenmaker Hendrik Stoffers, wonende te Nieuwe Pekela en van de
bakker Ludolf Heres, wonende te Oude Pekela.
095 - 1 mei 1815.
Hindrik Jacobs Draijer, verlaatsmeester en bakker, wonende te Oude Pekela, neemt op rente
van de eigenaar, de eerzame Koert Jans Middel, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag
van 500 gulden.
Geeft als onderpand zijn huis, getekend met nummer 370, met een daarachter gelegen tuin, alles
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, het huis op eigen grond en de tuin op stadsgrond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de koopman Albert Pieters de Jonge en van de koopman Hindrik Willems
Bakker, beiden wonende te Oude Pekela.
096 - 1 mei 1815.
Berend Klaassens de Boer, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
schipper Jan Wolters Schuring, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 1.500
gulden. Stelt tot onderpand zijn huis, getekend met nr. 278 met een daarachter gelegen
opstrekkende stadsveenplaats bestaande uit groen- en bouwland, alles staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant op nummer 48.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Koert Jans Middel, eveneens wonende te Oude
Pekela.

124

097 - 1 mei 1815.
Hindrik Willems Bakker, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de eigenaar Koert
Jans Middel, eveneens wonende te Oude Pekela, een kamp bouwland, groot plm. 2½ mudde,
gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 17.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de koopman Albert Pieters de Jonge en van de verlaatsmeester Hindrik
Jacobs Draijer, beiden wonende te Oude Pekela.
098 - 3 mei 1815: [behoort bij 1814-322].
Aaltje Geerts Schuur, zonder bepaald beroep, echtgenote van de schipper Klaas Okkes Kuiper,
wonende te Oude Pekela, draagt het recht over aan Andries Geerts Rietmeijer en aan zijn broer
Harmannus Geerts Rietmeijer, kooplieden, wonende te Nieuwe Pekela, een vordering van 600
gulden die zij nog te vorderen had over een huis en tuin, wordende nu nog gebruikt door de
kleermaker Lucas Berends Jansen en vrouw Zwaantje Jans Rietmeijer, ingevolge koop- en
cessiebrief van 5 april 1810 te Wedde voor mr. W. de Sitter beleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de bakkersknecht Bastiaan Roelfs Meening, eveneens wonende
te Oude Pekela.
099 - 3 mei 1815: [repertorium].
Verklaring van Harm Jans Middel en Israel Bartelds de Grooth, beiden uit Oude Pekela, dat van
Freerk Jans Peper overleden is.
100 - 3 mei 1815: [repertorium].
Verklaring van Harm Jans Middel en Israel Bartelds de Grooth, beiden uit Oude Pekela, van
Roelf Mindels Meening en vrouw Margien Bastiaans Smit overleden zijn.
101- 4 mei 1815.
Hindrik Alles Buining, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de negotiant
Harm H. Nap, wonende te Groningen en voor zijn medereders, een voor enige dagen voltooid
en te water gelaten kofschipshol, gebouwd op de werf van Buining voornoemd, genaamd "de
Vrede", zijnde lang over steven plm. 89 voet, wijd over zijn berghouten 18 voet en vier duim en
hol op zijn uitwatering 10 voet, alles Groninger maat. Het schip gaat bevaren worden door de
medereder Jan Jans Greven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egbert de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
102 - 5 mei 1815.
Koert Jans Middel, eigenaar, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Antoni Harms
Kruize, wonende in zijn schip waarmee hij zich thans te Oude Pekela bevindt en aan diens
echtgenote Trientje Alberts, een praamschuitje, in 1813 gebouwd door de scheepstimmerbaas
Harm Derks Hesselink te Oude Pekela en door Sietse Pieters de Haan en vrouw, nieuw
uitgehaald ingevolge bijlbrief voor mij notaris gepasseerd op 14 augustus 1813, zijnde dit
praamschuitje lang in het vlak 55 voet, hol op zijn uitwatering 4½ voet en wijd over zijn
berghouten 12¼ voet, alles Groninger maat. Verkoopprijs: 700 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Wilke Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de bakker Marinus K. Wildeboer, eveneens wonende te Oude
Pekela.
103 - 5 mei 1815.
Koert Jans Middel, eigenaar, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Benne Jans
Vries, wonende in zijn schip waarmee hij zich thans te Oude Pekela bevindt, en aan diens
echtgenote Marijke Willems, een kofschipje, lang over steven 46 voet, wijd 10 1/4 voet en hol
na rato, zijnde dit schipje nieuw uitgehaald te Birdaard bij de scheepstimmerbaas Friedrik
Jacobs in 1803. Verkoopprijs: 200 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Wilke Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de bakker Marinus K. Wildeboer, eveneens wonende te Oude
Pekela.
104 - 5 mei 1815.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Ties Jans Nuisker, wonende te Nieuwe Pekela, en aan diens medereders, voor wie de assistent
van de boekhouder, de koopman Willem Melles Pot, wonende te Oude Pekela, was verschenen
en accepteerde, een kofschipshol, lang over steven 75 voet, wijd over zijn berghouten 17 voet
en negen duim en hol op zijn uitwatering acht voet en vier duim, alles Groninger maat, nieuw
door De Wijk voornoemd op zijn scheepstimmerwerf te Oude Pekela gebouwd en voor enige
dagen fris van de bijl te water gelaten. Verkoopprijs: 1.200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, eveneens wonende te
Oude Pekela.
105 - 5 mei 1815.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
negotiant Nanno Jans Mulder, eveneens wonende te Oude Pekela en aan diens medereders, voor
wie Nanno Jans Mulder voornoemd in zijn hoedanigheid van boekhouder verscheen, een
kofschipshol, genaamd "Willem", lang over steven 90 voet, wijd over zijn berghouten 18 voet
en vijf duim, hol op zijn uitwatering 10½ voet, alles Groninger maat, nieuw door Brons
voornoemd op zijn scheepswerf te Oude Pekela gebouwd en enige dagen geleden door hem fris
van de bijl te water gelaten. Dit kofschip, dat door de schipper Hero Willems Kiers bevaren zal
worden, is verkocht voor 2.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
106 - 8 mei 1815.
Pieter Gilles Delhaas, verver, en zijn vrouw Wijä Hindriks de Jonge, wonende te Sappemeer,
verkopen aan de arbeider Albert Egberts de Jonge en vrouw Jantje Geerts, wonende te Oude
Pekela, een kamp land, groot plm. 5/4 mudde, gelegen te Oude Pekela op de nummers 14 en
15½, zuidkant, stadsgrond. Verkoopprijs: 83 gulden en acht stuivers. Delhaas voornoemd,
ontvangt dit bedrag uit handen van de rentenier Melle Willems Pot, eveneens wonende te Oude
Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van Albert Egberts de Grooth, thans zonder beroep, eveneens
wonende te Oude Pekela.
107 - 10 mei 1815.
Remke Geerts, dagloonster, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de rentenier, de
eerzame Hindrik Klatter, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 200 gulden. Stelt
als onderpand haar huisje en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond op
nummer vijf.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de scheepstimmerbaas Harm Jans Bok, eveneens wonende te
Oude Pekela.
108 - 10 mei 1815.
Jacobus Meinders, lakenkoper, wonende te Wildervank, doet afstand van het recht van
hypotheek als hij tengevolge en uit kracht van een obligatieakte van 22 juli 1811, gepasseerd te
Bellingwolde voor de heer Koning had over de goederen van Geessien Jacobs, weduwe van
Pieter Harms Klein, wonende te Nieuwe Pekela.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela, in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
109 - 10 mei 1815.
Harm Jans Bok, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verklaart op zijn
scheepstimmerwerf te Oude Pekela te hebben gebouwd en enige weken geleden fris van de bijl
te water hebben gelaten, het hol van een schoenerkof, "Engelina" genaamd, zijnde lang over
steven 90 voet, wijd over zijn berghouten 18 voet en acht duim, hol op zijn uitwatering 10 voet,
alles Groninger maat. Boekhouder van de rederij is de negotiant Wibrandus Kranenborg,
wonende te Oude Pekela en schipper Reint Harms Bok, die deze schoener gaat bevaren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de verlaatsmeester Hindrik Jacobs Draijer, eveneens wonende te
Oude Pekela.
110 - 12 mei 1815.
Hinderk Geerts Holtman, scheepstimmerbaas, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
schipper Hindrik Derks Botje en zijn echtgenote Jantje Alberts, eveneens wonende te Nieuwe
Pekela, een nieuw taskeschuitje, zullende de naam voeren van "de Jonge Alberdina", lang over
steven 54 voet, wijd over zijn berghouten ruim 12 voet en hol op zijn uitwatering vier en een
half voet, alles Groninger maat, zijnde te Nieuwe Pekela bij Holtman voornoemd op zijn
scheepswerf gebouwd en voor enige dagen fris van de bijl te water gelaten. Verkoopprijs: 800
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
111 - 12 mei 1815.
Jantje Markus, echtgenote van de schipper Arent Foppes Noorman, wonende te Oude Pekela,
geassisteerd door de scheepstimmerbaas Abraham Reints Brons, eveneens wonende te Oude
Pekela, verkopen aan de schipper Jan Davids van Wijngaarden, wonende in zijn schip, doch
hebbende geen vaste domicilie, een oude praam, lang tussen de schotten in het ruim 34 voet,
breed acht en tweederde voet, hol drie en tweederde voet, Rijnlandse maat, zodat deze plm. 10
lasten groot is. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester [Harm Jans] Middel in
aanwezigheid van de predikant Daniel Grensteen, wonende te Nieuwe Pekela en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
112 - 12 mei 1815: [repertorium].
Egbert Geerts Sterenborg en anderen uit Oude Pekela verklaren dat Harmanna Jacoba Winters,
moeder van Aaltje van Ulphen overleden is te Oude Pekela.
113 - 13 mei 1815: [repertorium].
Hindrik Klatter en anderen uit Oude Pekela verklaren dat Jan Berends van Lintel, de vader van
Jan Jans van Lintel, overleden is te Oude Pekela.
114 - 16 mei 1815.
Jans Alberts Koerts en zijn vader Albert Jurjens Koerts, landeigenaars, beiden wonende te
Nieuwe Pekela, nemen op rente van mejuffer Jantje Heeres, zonder bijzonder beroep, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 2.000 gulden. Jans Alberts Koerts stelt tot
onderpand zijn stadsveenplaats, nummer acht, oostkant, gelegen op het Stadskanaal.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Jans Alberts Koerts voornoemd in
aanwezigheid van de kleermaker Derk Jans Schuiring en van de oud-schipper Jan Lammerts
Bakker, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
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115 - 19 mei 1815.
Willem Sleumer, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, verhuurd aan de landbouwer Klaas
Klaassens de Boer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, de volgende losse en tilbare goederen:
[volgt lijst van goederen, waaronder een merrie-paard, een koe, veerskalveren, schapen,
huismeubels, gereedschappen, aardewerk, koper- en ijzerwerk, beddengoed en gordijnen].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel en van
de zilversmid Simon Pots, eveneens wonende te Oude Pekela.
116 - 23 mei 1815.
Jan Hindriks Hoizing aan de ene kant en Jarke Hindriks Hoizing aan de andere kant, beiden
landbouwer, wonende te Hoorn onder Wedde, maken scheiding en deling van de vaste
goederen, komende uit de nalatenschap van wijlen hun vader Hindrik Jans Hoizing die op 27
december 1813 te Hoorn ab intestato is overleden en wiens nagelaten goederen aan zijn beide
kinderen ieder voor de helft worden verdeeld.
Perceel 1. een huis getekend met nummer 74 met alle daarbij behorende landerijen, bestaande
uit veen- en bouwland, eerder in gebruik geweest bij Hindrik Jans Hoizing
voornoemd. De waarde van dit perceel wordt geschat op 2.000 gulden, de penning
tegen 20 gerekend;
Perceel 2. een klein huis, getekend met nummer 75, met zes akkers bouwland met een
geschatte waarde van 850 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
tegenwoordigheid van deze en van de kastelein Elzo Hazelhoff, wonende te Wedde.
117 - 23 mei 1815.
Jarke Hindriks Hoizing, landbouwer, wonende te Hoorn onder Wedde, neemt op rente van de
eerzame kastelein Elzo Hazelhoff, wonende te Wedde, een bedrag van 200 gulden. Stelt tot
onderpand zijn huis getekend met nummer 75, met de daarachter gelegen zes akkers bouwland,
alles staande en gelegen te Hoorn onder Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Franken in aanwezigheid van
deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
118 - 23 mei 1815.
Harmke Jans, weduwe van Lucas Geerts, zonder bepaald beroep, wonende te Wedde, neemt op
rente van de kastelein Elzo Hazelhoff, eveneens wonende te Wedde, een bedrag van 190
gulden. Stelt tot onderpand haar huis, getekend met nummer 105, met een daarbij gelegen tuin,
alles staande en gelegen te Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de landbouwer Jarke Hoizing, wonende te Hoorn [onder
Wedde].
119 - 23 mei 1815.
Geert Berends Bots, landbouwer, inwonende bij zijn vader Berend Geerts Bots te Fransum in
het kwartier van Groningen, verkoopt en draagt over aan de smidsbaas Harm Hindriks Gelling,
wonende te Onstwedde, een stuk veen met diens ondergrond, gelegen bij Veenhuizen onder
Onstwedde op de zogenaamde zijstukken. Verkoopprijs 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Franken in aanwezigheid van
deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
120 - 24 mei 1815.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, verklaart op Bodemary te leen
hebben gegeven aan de schipper Harm Leenders Kok, eveneens wonende te Oude Pekela een
bedrag van 1.000 gulden en zulks op het casco en al het opgoed van laatstgenoemd kofschip
genaamd "de Vrouw Sophia", groot 33 commercielasten en zulks ten behoeve van en ter
uitrusting van voornoemd kofschip.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Franken in aanwezigheid van
deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
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121 - 24 mei 1815.
Hinderkien Folkerts, weduwe van Jan Alberts Buseman, zonder bijzonder beroep, wonende te
Nieuwe Pekela, neemt op rente van de kleermakersbaas Geert Wering, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, een bedrag van 400 gulden. Stelt tot onderpand haar aandeel dat zij heeft in
haar huis, getekend met nummer 468 met een daarbij gelegen tuin, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, op de plaats nummer 20. Verder nog twee kampen land op plaats 20
voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken, in
aanwezigheid van deze en van de koopman Jan Jans van Lintel, eveneens wonende te Oude
Pekela.
122 - 25 mei 1815.
Berend Hindriks Drenth, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Jan Jans Panjer, wonende in zijn schip en zonder vaste woonplaats, een nieuw
tjalkschip, zijnde lang over zijn steven 57 voet, wijd over zijn berghouten 12 voet en zes duim
en hol op zijn uitwatering vier voet en zes duim, alles Groninger maat en nieuw door hem op
zijn scheepswerf gebouwd, in maart van dit jaar fris van de bijl te water gelaten. Verkoopprijs:
480 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
123 - 25 mei 1815: [repertorium].
Proces-verbaal van verkoop ter instantie van Jan Feikes Klok, uit Oude Pekela, houdende
uitmijning van los goed voor 144 gulden en 9 stuiver, te betalen aan Middel.
124 - 26 mei 1815.
Boelem Michgels, landbouwer, wonende te Wetsingehuizen onder Onstwedde, verkoopt
namens zijn schoonzoon Engel Geerts Bots, aan de landeigenaar, de eerzame Harm Jacobs
Alting, wonende te Wedde, een akker bouwland, groot plm. een half mudde, gelegen op de
grote es bij Wetsingehuizen. Verkoopprijs: 66 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
125 - 26 mei 1815.
Geert Berends Bots, landbouwer, inwonende bij zijn vader Berend Geerts Bots te Fransum in
het kwartier van Groningen en door deze gemachtigd, verkoopt aan de landbouwer, de eerzame
Luijken Jans Luijkens, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, een stuk dresgrond waarbij
enig veen gelegen bij Veenhuizen onder Onstwedde in de plaats voorheen in gebruik geweest
bij Berend Geerts Bots. Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van Harm Menses Hensems, wonende te Veenhuizen.
126 - 26 mei 1815.
Geert Berends Bots, landbouwer, inwonende bij zijn vader Berend Geerts Bots te Fransum in
het kwartier van Groningen en door deze gemachtigd, verkoopt aan de landbouwer, de eerzame
Harm Menses Hensems, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, een akker bouwland, plm.
een halve mudde groot en vier möllen breed, gelegen op de es tussen Veenhuizen en
Onstwedde. Verkoopprijs: 25 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
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127 - 26 mei 1815.
Wupke Wubbes Tams, zonder bijzonder beroep en haar zuster Engeltje Wubbes Tams, weduwe
van de eigenaresse Klaas Engelberts, beiden wonende te Vlagtwedde, als hebbende de
eigendom van de nader te noemen akker, bij erfenis van wijlen hun ouders aan zich bekomen,
verkopen aan de landbouwer, de eerzame Willem Harmannus Tams, wonende te Vlagtwedde,
een akker bouwland, groot plm. tweeëneenhalve mudde, gelegen op de Oosteres bij
Vlagtwedde. Verkoopprijs: 550 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de weduwe van Klaas Engelberts
voornoemd in aanwezigheid van Harm Geerts Sanders, wonende te Vlagtwedde en van Sander
Wubbes Sanders, wonende te Veele onder Vlagtwedde, beiden landbouwer van beroep.
128 - 26 mei 1815.
Wupke Wubbes Tams, zonder bijzonder beroep en haar zuster Engeltje Wubbes Tams, weduwe
van de eigenaresse Klaas Engelberts, beiden wonende te Vlagtwedde, als hebbende de
eigendom van de nader te noemen bouwakker, bij erfenis van wijlen hun ouders aan zich
bekomen, verkopen aan de landbouwer, de eerzame Christiaan Harmannus Tams, wonende te
Weende onder Vlagtwedde, een akker bouwland, groot plm. twee mudden, gelegen op de
Oosteres bij Vlagtwedde. Verkoopprijs: 480 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de weduwe van Klaas Engelberts
voornoemd in aanwezigheid van Harm Geerts Sanders, wonende te Vlagtwedde en van Sander
Wubbes Sanders, wonende te Veele onder Vlagtwedde, beiden landbouwer van beroep.
129 - 26 mei 1815.
Tekla Harms Riddering, weduwe van Harm Ottes Kemper, zijnde nu hertrouwd met de
kleermaker Berend Hindrik Scholtens, wonende te Wildervank, aan de ene kant en de
landbouwer Gerard Wilhelm Kemper en de landbouwer Gerard Henrich Fisscher, beiden
wonende te Ouden Haren in Munsterland, de laatstgenoemde namens zijn vrouw Anna
Adelheid Kemper, aan de andere kant.
De personen aan de andere kant, die zich sterk maakten voor hun moeder Helena Kemper en
voor de kinderen van wijlen hun broeder Joan Bernard Kemper, maken met de personen aan de
ene kant een minnelijke af- en uitkoop van de nalatenschap van wijlen Harm Ottes Kemper
bovengenoemd, die zonder descendenten na te laten op 28 mei 1812 te Wildervank is
overleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth,
beiden wonende te Oude Pekela.
130 - 29 mei 1815.
Hindrik Derks Hidding, landeigenaar, wonende te Smeerling onder Onstwedde, Derk Hansens
Huitsing, landeigenaar, wonende te Onstwedde, ieder voor een negende deel gerechtigd in de
nader te noemen boerenplaats, alsmede Harm Hindriks Moorlag, landbouwer, wonende te
Veenhuizen onder Onstwedde, verschenen voor en namens Grietje Jans Huitsing, weduwe van
Geert Jans Frouws, wonende te Klein Garnwerd in de gemeente Winsum, die eveneens een
negende portie in die boerenplaats heeft, hebben uitgekocht aan de landbouwer, de eerzame
Roelf Egberts Bruining en zijn echtgenote Grietje Jans Tijen, beiden wonende te Wollinghuizen
onder Vlagtwedde, een derde aandeel in een boerenplaats en erf, staande en gelegen in en bij
Wollinghuizen onder Vlagtwedde. Uitkoopprijs: 700 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
131 - 31 mei 1815.
Willem Heres Camminga, veenboer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de landbouwer,
de eerzame Klaas Eltjes Sijpkens en echtgenote Aike Hindriks Brouwer, mede wonende te
Nieuwe Pekela, twee huizen, zijnde de ene een bierbrouwerij en de andere een boerderij met
schuur, alsmede een daarachter gelegen boerenplaats, bestaande uit tuinen, landerijen, kampen
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groen- en bouwland, dallen en hoogveen, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
eigen grond, op nummer vier. Verkoopprijs: 4.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de eigenaar Hermannus Molanus à Doedens, mede wonende te
Oude Pekela.
132 - 5 juni 1815.
Johannes Waarzuma, eigenaar, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid, tijdens de
scheiding en deling van de nalatenschap van wijlen Johannes Nijholt en echtgenote, wijlen
Hester Schenkel, in leven echtgenoten en wonende te Oude Pekela, van voogd over het
minderjarig zoontje van wijlen Lucas Nijholt en vrouw, wijlen Antje Folkerts, aan de ene kant
en de zilversmid Johannes Nijholt, wonende te Oude Pekela, aan de andere kant. De
eerstgenoemde persoon verkoopt aan de laatstgenoemde Johannes Nijholt voornoemd, het
aandeel of de portie, die aan het voornoemde minderjarig zoontje van wijlen Lucas Nijholt
toekomt in de huismeubelen en het lijfstoebehoren uit de nalatenschap van wijlen Johannes
Nijholt en vrouw, wijlen Hester Schinkels. Bedoeld aandeel wordt door een deskundige
gewaardeerd op 150 gulden, één stuiver en vier duiten.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Johannes Nijholt in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden wonende te
Oude Pekela.
133 - 8 juni 1815.
Jan Harms Das, oud-schipper en zijn echtgenote Lubbegien Jans, de laatste zonder bijzonder
beroep, beiden wonende te Oude Pekela, nemen op rente van de rentenier, de eerzame Melle
Willems Pott, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 400 gulden. Stellen tot
onderpand een huis, getekend met nummer 197, met een daarachter liggende tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, gelegen op eigen grond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Melle Willems Pott voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Berend Jacobs Witkop en van de schipper Jan Reints Nap,
beiden wonende te Oude Pekela.
134 - 8 juni 1815.
Jan Gerrits Smit, smidsbaas, wonende te Roswinkel, verkoopt aan de koopman, de eerzame
Hartog Simons van Meekeren, wonende te Oude Pekela, een huis met een daarachter gelegen
tuin, staande en gelegen te Roswinkel. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hartog Simons van Meekeren voornoemd
in aanwezigheid van de schipper Jan Jans Middel en van de varensgezel Albert Egberts de
Grooth, beiden wonende te Oude Pekela.
135 - 10 juni 1815.
Jan Hindriks Naatje, landgebruiker te Nieuwe Pekela en de scheepstimmerman Klaas Lammerts
de Jonge, wonende te Oude Pekela, verkopen aan de landgebruiker, de eerzame Lammert
Klaassens Tiktak, wonende te Nieuwe Pekela, 1/16 aandeel of portie in het kofschip, genaamd
"Gezina", momenteel bevaren door de schipper Derk J. Greven. Verkoopprijs: 550 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de weduwe van Gerrit Harms Mulder in
aanwezigheid van de blaauwverver Jan Georg Brugmans en van de landbouwer Roelf Hindriks
Onstwedder, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
136 - 16 juni 1815.
Petrus Nicolaus Cappenberg, medicinae doctor, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
koopman Garrelt Jans Blok, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een stuk groen- of bouwland,
groot plm. 37½ stok, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, nummer 39.
Verkoopprijs: 225 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
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137 - 17 juni 1815.
Testament van Alke Luikens, echtgenote van Wubbe Jans Walster, zonder bijzonder beroep,
wonende te Ter Walslage in het kerspel Sellingen. Zij legateert aan haar echtgenoot Wubbe
Jans Walster het vruchtgebruik van alle vaste en losse, roerende en onroerende goederen die bij
haar overlijden worden gevonden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze, van de deurwaarder Rente Harms Middel, van de blaauwverver Jan
Muller en van Jan Arends Tjaden, zonder bepaald beroep, allen van behoorlijke ouderdom en
wonende te Oude Pekela.
138 - 17 juni 1815.
Testament van Wubbe Jans Walster, landbouwer, wonende te Ter Walslage in het kerspel
Sellingen. Hij legateert aan zijn echtgenote Alke Luikens het vruchtgebruik van alle vaste en
losse, roerende en onroerende goederen die bij zijn overlijden worden gevonden.
Voorts wil en begeert hij dat, indien zijn zuster Jantien Jans Walster, die bij hem en zijn vrouw
te Ter Walslage inwoont en onderhouden wordt, hem mocht overleven en na hem zal sterven,
niet met zijn vrouw door één deur kan en ervoor zal kiezen bij iemand anders te gaan inwonen,
in dat geval zijn vrouw aan haar voor haar onderhoud zal betalen een jaarlijks bedrag van 60
gulden, te betalen uit de goederen uit het vruchtgebruik voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze, van de deurwaarder Rente Harms Middel, van de blaauwverver Jan
Muller en van Jan Arends Tjaden, zonder bepaald beroep, allen van behoorlijke ouderdom en
wonende te Oude Pekela.
139 - 19 juni 1815.
Knelsien Swiers Hofhuis, zonder bepaald beroep, echtgenote van de brouwer Freerk Hindriks
Boels, beiden wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van Geertje Derks, boerin, zijnde
weduwe van Sijbolt Freerks, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 850 gulden. Stelt als
onderpand een huis en tuin met een halve en een achtste deel van een veenplaats daarachter,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, nummer 22.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels in
aanwezigheid van de boer Thomas Berends Tjabbes en van de landgebruiker Berend Hindriks
Drok, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
140 - 19 juni 1815.
Pietertje Waalkens, stenenkoopster, zijnde de weduwe van Egbert Hindriks Maathuis, wonende
te Sappemeer, bezittende de boedel van haar overleden echtgenoot voornoemd, ten laste van
Antoni M. de Boer had uitstaan een recht op een bedrag van 802 gulden alsmede het recht had
om een huis en tuin te verkopen, was van plan dit huis en deze tuin te veilen en te verkopen aan
de meestbiedende. Omdat de eerste veiling geen publiek had getrokken, verkoopt zij het huis en
de tuin nu aan de koopman Jan Jans van Lintel, wonende te Oude Pekela. Het huis is voorzien
van nummer 488 en staat en ligt met de tuin in Oude Pekela, noordkant, op eigen grond.
Verkoopprijs: 800 gulden. Verder verscheen Jan Harms Baalman, zijnde de schoonvader van de
koper voornoemd, die zich borg stelt voor hem.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van Hindrik Klatter, zonder bepaald beroep, beiden wonende te Oude
Pekela.
141 - 22 juni 1815.
1. Jan Isebrands Mulder, bakker, wonende op de Bult onder Bellingwolde;
2. Roelf Isebrands Bultena, bakker, wonende te Bellingwolde;
3. Roelf Abels Pot, bakker, wonende op de Draijerij onder Bellingwolde uit naam en vanwege
zijn echtgenote Tetje Isebrands Bultena;
4. Willemijna Isebrands Bultena, kasteleinse, wonende te Zuidbroek, weduwe van Wessel
Rentes Broersema;
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5. Willem Isebrands Bultena, kastelein, wonende te Oude Pekela voor zich zelf en als
gemachtigde van Jean Baptiste Begaux en diens echtgenote Frouwe Kranenborg;
6. Harm Derks Hesselink, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, namens zijn
echtgenote Geertje Isebrands Bultena;
7. De Heer en Mr. Arnold Hendrik Koning, notaris te Bellingwolde, namens de persoon van
Fokko Arius Kranenborg, welke Fokko Arius Kranenborg nevens zijn zuster Frouwe
Kranenborg, echtgenote van de heer Begeaux, als erfgenamen van wijlen mejuffrouw
Aaffien Isebrands Bultena, in leven echtgenote van wijlen de heer predikant Arius
Kranenborg, even als alle de hierboven verschenen onder de nummers een, twee, drie, vier,
vijf en zes voor een achtste deel erfgenamen van de nalatenschap van hun ouders en
grootouders wijlen Isebrand Meertens Bultena en zijn echtgenote, wijlen Frouwe Roelfs,
gewoond hebbende te Oude Pekela, alwaar de laatstgenoemde ab intestato is overleden op
11 november 1813, hebben gedagvaard Okke Isebrands Bultena, koopman, wonende op de
Bult onder Bellingwolde om op heden, den 22sten juni 1815 te verschijnen in het huis van
de kastelein Harm Middel, wonende te Oude Pekela, ten einde ten overstaan van de notaris,
over te gaan tot de liquidatie, het doen van rekening en verantwoording van hetgeen partijen
schuldig en verplicht zijn in de boedel te brengen, nagelaten door Frouwe Roelfs
voornoemd.
En tengevolge daarvan is ook verschenen Okke Isebrands Bultena voornoemd, zoon van de
overleden en eerder genoemde Frouwe Roelfs en Isebrand Meertens Bultena, zijnde alsmede
voor een achtste gedeelte gerechtigd tot haar nalatenschap en dat ter voldoening van mij notaris
wordt overgegaan tot het maken van de liquidatie en het afleggen van rekening en
verantwoording van hetgeen de partijen schuldig en verplicht zijn in de boedel te brengen.
1. Houdende alles wat door Okke Isebrands Bultena in de boedel moet worden gebracht:
totale schuld van een bedrag van 28.226 gulden, waaronder o.a.:
a. wegens koopschatspenningen voor een huis en beklemde landerijen staande en gelegen op
de Bult, ingevolge verzegelde koopbrief van 7 mei 1795, verleden te Bellingwolde voor de
heer Hoeth;
b. rentekosten van dit bedrag over de jaren 1806 tot 1 mei 1815;
c. wegens koopschatspenningen van 15 deimten groen- en bouwland gelegen kort bij de
Bellingewolderschans ingevolge verzegelde koopbrief van 27 april 1809, verleden te
Wedde voor Mr. W. de Sitter;
d. wegens achterstallige huren;
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel.
Vervolg op 27 juni 1815.
Hierop kan worden gekort een bedrag van 6.551 gulden en zeven stuiver, waardoor overblijft
voor Okke Isebrands Bultena een bedrag van 21.674 gulden en 13 stuivers.
2. Houdende alles wat door Jan Isebrands Mulder in de boedel moet worden gebracht: totale
schuld van een bedrag van 4.508 gulden en vijf stuivers, waaronder o.a.:
a. wegens koopschatspenningen van een huis c.a., staande en gelegen op de Bult ingevolge
verzegelde koopbrief van 7 mei 1795, verleden te Bellingwolde voor de heer Hoeth;
b. wegens achterstallige renten;
c. wegens van de boedel geleende gelden.
3. Houdende alles wat door Willem Isebrands Bultena in de boedel moet worden gebracht:
totale schuld van een bedrag van 1.449 gulden en 12 stuivers, waaronder o.a.:
a. wegens van de boedel geleende gelden;
b. wegens achterstallige renten;
Hierop kan worden gekort een bedrag van 101 gulden, 15 stuivers en zeven plakken,
waardoor overblijft voor Willem Isebrands Bultena een bedrag van 1.347 gulden, 16 stuivers
en 1 plak.
4. Houdende alles wat door Roelf Isebrands Bultena in de boedel moet worden gebracht:
totale schuld van een bedrag van 1.349 gulden en 10 stuivers, waaronder o.a.:
a. wegens van de boedel geleende gelden;
b. wegens achterstallige renten;
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5.

Houdende alles wat door Willemina Isebrands Bultena, weduwe Broersema, in de boedel
moet worden gebracht: totale schuld van een bedrag van 1.099 en zes stuivers, waaronder
o.a.:
a. wegens van de boedel geleende gelden;
b. wegens achterstallige renten;
6. Houdende alles wat door Tetje Isebrands Bultena, huisvrouw van Roelf A. Pot, in de
boedel moet worden gebracht: totale schuld van een bedrag van 814 gulden en 3 stuivers,
waaronder o.a.:
a. wegens van de boedel geleende gelden;
b. wegens achterstallige renten;
7. Houdende alles wat door Harm Derks Hesselink en vrouw Geertje Isebrands Bultena in de
boedel moet worden gebracht: totale schuld van een bedrag van 4.465 gulden en 16
stuivers, waaronder o.a.:
a. wegens van de boedel geleende gelden;
b. wegens achterstallige renten;
c. wegens een vrouwenzitplaats in de gereformeerde kerk te Oude Pekela, uit de boedel
ontvangen;
Hierop kan worden gekort een bedrag van 186 gulden en 18 stuivers, waardoor overblijft
voor Harm Derks Hesselink en vrouw een bedrag van 4.278 gulden en 18 stuivers.
8. Houdende alles wat door mejuffrouw Begaux, geboren Kranenborg voornoemd in de
boedel moet worden gebracht: totale schuld van een bedrag van 856 gulden en zeven
stuivers, waaronder o.a.:
a. wegens van de boedel geleende gelden;
b. wegens achterstallige renten;
De gehele, te verdelen boedel komt hiermede op 35.928 gulden, 18 stuivers en één duit, zodat
aan elk der kinderen toekomt een bedrag van 4.491 gulden, twee duiten en twee plakken. [volgt
definitieve staat van te ontvangen c.q. in te brengen gelden].
Gesloten op de Bult, in het huis van Okke Isebrands Bultena.
[Voor een volledige specificatie en toelichting van de schulden en baten: zie het origineel].
142 - 26 juni 1815.
Eppe Pieters Klein, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, machtigt de schipper Jan Reinders
Boeling, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, om ten bate of laste van hem in het openbaar te
veilen en te verkopen:
1. zijn huis en tuin en twee kampen land, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
eigen grond, op nummer 12;
2. een kamp groenland gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 20;
3. een kamp land gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, op nummer 12.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Jan Reinders Boeling in aanwezigheid
van de varensgezel Jan Reintjes en de schipper Tonnies Arents Ruiten, beiden wonende te
Nieuwe Pekela.
143 - 26 juni 1815.
Jan Hindriks Schoonbeek, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente:
1. van de landbouwer Pieter Pieters Redeker, wonende te Wildervank, een bedrag van
541gulden;
2. van de koopman Koert Jans Dick, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 314 gulden;
3. van de landeigenaar Jurjen Koerts junior, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 221
gulden;
4. van de koopman Jan Kranenborg, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 61 gulden;
5. van de landbouwer Harm Hindriks Koster, wonende te Nieuwe Pekela, voor wie verscheen
diens echtgenote Enje Kornelius Brouwer, een bedrag van 50 gulden.
Stelt daarbij als onderpand zijn huis, genummerd met nummer 88, met een daarachter gelegen
tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, litter A, nummer zeven.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van de zilversmid Simon Pots, wonende te Oude Pekela en van de varensgezel Albert Egberts
de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
144 - 4 juli 1815.
Openbare verkoop door de weduwe van Harm Klasens Potjewijt, wonende te Oude Pekela, van
een partij op wortel staande koren, gras en enige aardappelen. De totale opbrengst bedraagt 232
gulden en vijf stuivers, onderverdeeld in:
1. een kamp haver aan Edse Brouwer, te Oude Pekela;
2. een kamp rogge, aan dezelfde;
3. een kamp gerst aan Harm Kalk, te Oude Pekela;
4. een kamp idem aan Friderik Koerts, te Zuiderveen;
5. een kamp rogge aan D.H. Hesselink, te Oude Pekela;
6. een kamp idem aan Hindrik Harms Gortnenker, te Oude Pekela;
7. twee akkers aardappelen aan Simon Strating Pieter Luitjes, te Oude Pekela;
8. een kamp idem aan de wed. Hilbrand Spaarpot, te Oude Pekela;
9. een kamp gerst aan Edze Bouwes, te Oude Pekela;
10. een kamp idem aan de koopman Harm Smid, te Oude Pekela.
Opgemaakt in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de zeeman Albert
Egberts de Grooth, beiden wonende te Oude Pekela.
145 - 8 juli 1815.
Bastiaan Roelfs Meining, Bakker, wonende te Oude Pekela, zijnde thans meerderjarig en zijnde
in de koop- en cessiebrief van 12 februari (sprokkelmaand) 1810 genoemd onder de uitdrukking
van minderjarig zoontje van wijlen Roelf Mindels en Margjen Bastiaans, draagt het recht over
aan Jantje Hindriks, zonder bepaald beroep, zijnde weduwe van Derk Jacobs Mooi, wonende te
Oude Pekela, van een jaarlijkse vordering van 600 gulden, zijnde het restant van een koopschat
van 649 gulden waarvoor door de timmerman Berend Altona, wonende te Oude Pekela heeft
gekocht een huis, getekend met de nummers 444 en 445 met een tuin en een stukje land,
staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, ongedeeld, in de Tuntelerij, zijnde een gedeelte
eigen en een gedeelte kloostergrond, alles ten gevolge van de verzegelde koop- en cessiebrief
van 12 februari 1810, destijds gepasseerd te Oude Pekela voor pastoor Adriani.
Stelt zich borg de timmerman Geert Alberts Antona, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van
deze en van de bakker Marinus K. Wildeboer, eveneens wonende te Oude Pekela.
146 - 11 juli 1815.
Japien Boelens, zonder bepaald beroep, weduwe van Pieke Folkerts de Weerdt, wonende te
Oude Pekela, verkoopt, als bezittende de nalatenschap van haar overleden man, aan de
koopman Jan Hindriks Norder, eveneens wonende te Oude Pekela, een stuk onland, gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, op nummer 22 en 22½. Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koper in aanwezigheid van de
koopman Udo Freerks Zuiderveen en van de schoenmaker Matthijs Uiters, beiden wonende te
Oude Pekela.
147 - 17 juli 1815: [repertorium].
Volmacht van Jan Oortwijn in zijn hoedanigheid van voogd over de kinderen van H.D.
Uchtman op Joost Rudolph Barlage en Jan de Laurij ......
148 - 29 juli 1815.
Reint Mennes de Jager, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Hindrik
Pieters Roosien en zijn echtgenote Arentje Roelfs, wonende op de Ommelanderwijk onder
Veendam, een praamschip, nagenoeg eeneneenhalf dagwerk groot. Verkoopprijs: 230 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Jan Muller in aanwezigheid
van deze en van Hindrik Geerts Holtman, wonende te Nieuwe Pekela.
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149 - 1 aug. 1815.
De heer Petrus Johannis Huizinga, schout van de gemeente Oude Pekela en aldaar wonende, in
zijn hoedanigheid van voogd over Berend de Jonge en namens de erfgenamen van Jacobus de
Jonge, verkoopt in het openbaar enig graangewas staande op de wortel te Oude Pekela achter de
gereformeerde kerk aldaar.
Verkocht voor een totaalbedrag van 48 gulden en vijf stuivers:
1. een akker rogge aan Remke Klatter te Oude Pekela;
2. een akker dito aan dezelfde;
3. een akker en een kamp haver aan Joh. Waarzuma.
Gedaan te Oude Pekela op het land waar het koren op wortel stond in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend en van de varensgezel Albert Egberts de
Grooth, beiden wonende te Oude Pekela.
150 - 3 aug. 1815.
Rotgert Jans de Boer, bouwman en diens echtgenote Japien Willems, wonende te Oude Pekela,
dragen het recht over aan hun jongste zoon, de landbouwer Pieter Rotgers de Boer en diens
echtgenote Geessien Andries Germain, wonende te Oude Pekela, betreffende hun halve
stadsveenplaats met de daarop staande boerderij, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
boven de veendijk, stadsgrond op de nummers 29, 30 en 30½. Overdracht: 1.600 gulden.
De oud-veenmeester Eltje Jacob Eltjens, wonende te Oude Pekela, heeft daarvan nog 500
gulden te vorderen volgens verzegelde cessiebrief van 7 juli 1808, verleden te Wedde voor mr.
W. de Sitter. Verder heeft Eltje Jacob Eltjens voornoemd nog te vorderen een bedrag van 400
gulden volgens verzegelde rentebrief van 30 mei 1778, verleden te Wedde voor de drost, de
heer Van Swinderen. Tenslotte heeft hij nog te vorderen de resterende 700 gulden, die hij kan
opeisen op het moment dat Pieter Rotgers de Boer en vrouw zijn overleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de bakker Marinus K. Wildeboer, eveneens wonende te Oude
Pekela.
151 - 29 juli 1815.
Geert Hilverts Meems, landbouwer, wonende te Louwde onder Sellingen, als het recht op de
nader te noemen rentebrief bij erfenis en scheiding uit de nalatenschap van zijn ouders alleen
aan zich hebbende bekomen, doet aan de kuiper Bruine Jans, wonende te Vlagtwedde,
opzegging van een bedrag van 200 gulden als hij voor zichzelf en als bezittende de
nalatenschap van wijlen zijn echtgenote Albertien Roelfs, ingevolge rentebrief van 12
november 1777, verleden te Vlagtwedde voor richter Muntinghe, waartoe wordt gerefereerd,
van door verzoekers voorouders op rente heeft ontvangen en nog aan de verzoeker schuldig is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend en van de varensgezel Albert Egberts de
Grooth, beiden wonende te Oude Pekela.
152 - 7 aug. 1815.
Aike Aikes Maarsen, landbouwer, wonende te Ter Maars in de gemeente Onstwedde en zijn
broer, de landbouwer Harm Aikes Maarsen, wonende in Ter Haar in de gemeente Sellingen,
beiden in hun hoedanigheid van erfgenaam van wijlen hun broeder Geert Aikes Naning,
overleden te Onstwedde op 1 april van dit jaar, aan de ene kant en Swanke Reints Naning,
zonder bepaald beroep, wonende te Onstwedde, zijnde de nagebleven weduwe van Geert Aikes
Naning voornoemd, aan de andere kant, maken onderling een uiteenzetting en schifting in de
boedel die Swanke Reints Naning voornoemd met wijlen haar echtgenoot heeft bezeten.
De voorwaarden die zij hebben opgemaakt bij hun huwelijk, zijn beschreven in het
huwelijkscontract van 5 april 1799, verleden te Onstwedde voor de predikant Meiling.
Op grond hiervan ontvangt c.q. behoudt Swanke Reints Naning:
1. het lijfstoebehoren van de overledene, bestaande uit zijn daagse en zondagse kleren;
2. een verzegeling van 23 april 1806, verleden te Wedde voor drost De Sitter ten laste van E.E.
Tonkes en consorten;
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3. een verzegeling van 11 mei 1805, verleden te Wedde voor de De Raadt als secretaris van de
Jurisdictiën, ten laste van Grietje Jans, weduwe van Harm Goren;
4. een vordering ten laste van Nanne Roelfs Besseling wegens geleende gelden;
Aan vaste goederen:
5. een zuideinde gelegen op de es tussen Onstwedde en Veenhuizen, zijnde vier mollen breed;
6. een stuk meedland gelegen op de Mijekamp bij Onstwedde;
7. een half aandeel in een akker bouwland gelegen op de Holte bij Onstwedde.
Verder verklaart Swanke Reints Naning voornoemd uit de boedel, volgens de bepalingen uit het
huwelijkscontract, nog aan zich te houden, gedurende haar leven, het vruchtgebruik van een
bedrag van 2.000 gulden, alsmede nog uit die boedel onder zich te hebben een groot eiken
kabinet.
Voor het genoemd bedrag van 2.000 gulden stelt zij tot borg haar boerenplaats met de daarbij
behorende landerijen, staande en gelegen te Onstwedde "het Naning" genaamd.
Tenslotte verklaren de partijen te zijn overeengekomen dat de renten op de verzegelde
rentebrief ten laste van Grietje Jans, weduwe Harm Goren, tot de 11de mei van dit jaar in het
voordeel van de weduwe zullen zijn terwijl de andere partij de renten mag vorderen vanaf deze
datum.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de weduwe voornoemd in aanwezigheid
van de landbouwers Harm Karskens en Harm Harms Steerenborg, beiden wonende te
Onstwedde. [zie opmerking bij akte nummer 153 van 7 augustus 1815].
153 - 7 aug. 1815.
Aike Aikes Maarsingh, landbouwer, wonende te Ter Maars in de gemeente Onstwedde en zijn
broer, de landbouwer Harm Aikes Maarsingh, wonende in Ter Haar in de gemeente Sellingen,
verhuren in het openbaar:
1. een akker bouwland, gelegen op de Holte bij Onstwedde, groot plm. vier mudden;
2. een stuk meedland, gelegen op de Mijekamp bij Onstwedde;
3. een zuideinde gelegen op de es tussen Veenhuizen en Onstwedde, zijnde vier mollen breed.
De hoogste bieder op het eerste perceel is Albert Jans Bosker, landbouwer, wonende te
Onstwedde;
De beide overige percelen zijn ingetrokken.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de weduwe van Harm Roelfs Haijs in
aanwezigheid van Engel Hiskes en van Everwijn Klaassens Mulder, beiden wonende te
Onstwedde. [let op! De handtekeningen van Aike Aikes en zijn broeder Harm Aikes Maarsingh
zijn geheel verschillend van die onder akte 152].
154 - 10 aug. 1815.
Hindrik Jans Hits en zijn broer Hanne Jans Hits, beiden van beroep landbouwer en wonende in
de gemeente Onstwedde, de eerste te Veenhuizen en de laatste te Smeerling, in hun
hoedanigheid van ab intestato erfgenamen van de nalatenschap van wijlen hun vader Jan
Hindriks Hits, in leven erfgezeten, wonende te Veenhuizen, alwaar hij op 18 augustus 1814 is
overleden, scheiden en verdelen de nalatenschap van hun vader, die op ieder van hun voor de
helft was vererfd.
Er wordt o.a. overeengekomen dat Rixte Hannes, zijnde de moeder van de verschenen broers en
de nagebleven nog in leven zijnde weduwe van wijlen Jan Hindriks Hits voornoemd, behalve
enige vaste goederen bij haar echtgenoot bij haar huwelijk heeft ingebracht een bedrag van
2.247 gulden, dit bedrag in de boedel mag laten om haar zo een ruimer bestaan te geven.
Hanne Jans Hits ontvangt uit de nalatenschap:
1. een halve veenplaats, zijnde gelegen in de gemeente Onstwedde boven het zogenoemde
Maarsebroek;
2. een stuk veen op de zogenaamde zijstukken achter het Tjaam boven Veenhuizen gelegen;
3. een stuk Meedland, bij Lutjeloo onder Wedde gelegen;
4. obligaties en leningen ter waarde van 7.200 gulden;
5. aan contanten een bedrag van 703 gulden.
Hindrik Jans Hits ontvangt uit de nalatenschap:
1. aan contanten een bedrag van 750 gulden;
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2. de huismeubelen, al het boerenbeslag, de levendige have met de vruchten te velde;
3. een boerenplaats, bestaande uit een huis met schuur en landerijen, alles staande en gelegen in
en bij Veenhuizen onder Onstwedde [....] en hebbende een waarde van 13.000 gulden, met
verrekening.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Hindriks de Grooth en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
155 - 14 aug. 1815.
Jan Albertus Eilers, koopman, wonende Nieuwe Pekela, namens Harm Harms Nap, negotiant,
wonende te Groningen, draagt het recht over aan de scheepstimmerman Jan Harms Nibbelke en
zijn echtgenote Geziena Jans Fikkers, wonende te Sappemeer, mits van te voren opgezegd, van
een vordering van 480 gulden, zijnde resterende koopschatspenningen van drie stukken
groenland en tuin en van twee stukken bouwland, gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, op de nummers 19 en 20, op Harm Harms Nap voornoemd op grond van een
verzegelde koopbrief van 21 februari 1798, verleden te Oude Pekela voor pastoor Meurs. Hierin
wordt gerefereerd dat deze heeft te vorderen van de koopman Hindrik ter Veer en vrouw Aaltje
Jans Fikkers, wonende te Oude Pekela, als opvolgers en erfgenamen, voor zover de laatste
betreft van wijlen Geert Berends Fikkers en vrouw, wijlen Elisabeth Geerts het bedrag van 480
gulden voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik ter Veer voornoemd in
aanwezigheid van de smidsbaas Hindrik Hindriks Wortelboer en van de kastelein Albert
Hazewinkel, beiden wonende te Oude Pekela.
156 - 14 aug. 1815.
Jan Albertus Eilers, koopman, wonende Nieuwe Pekela, namens Harm Harms Nap, negotiant,
wonende te Groningen, draagt het recht over aan de scheepstimmerman Jan Harms Nibbelke en
zijn echtgenote Geziena Jans Fikkers, wonende te Sappemeer, wonende te Sappemeer, mits van
te voren opgezegd, van een vordering van 115 gulden, als Harm Harms Nap voornoemd heeft
op grond van een verzegelde koopbrief van 5 april 1799, destijds verleden te Oude Pekela voor
pastoor Meurs. Aangezien de eerstgenoemde persoon verklaarde dit bedrag inmiddels te hebben
ontvangen, vervalt bij dezen deze vordering. [....].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik ter Veer, in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
157 - 14 aug. 1815.
Geert Berends Bots, landbouwer, wonende bij zijn vader Berend Geerts Bots te Fransum,
verkoopt aan de landgebruikers Klaas Benus en Jan Hiddes Bossema, de eerste wonende op de
Ommelanderwijk en de laatste op de Zuidwending onder Veendam:
1. tweederde gerechtigheid die de verkoper heeft in een veenplaats gelegen boven Veenhuizen
onder Onstwedde;
2. een dito tweederde gerechtigheid in een dergelijke veenplaats, mede aldaar gelegen;
Verkoopprijs: 325 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de timmerman Berend Geerts Altona, beiden wonende te Oude
Pekela.
158 - 16 aug. 1815.
Gerrit G. Ebling, oliemolenaar, wonende te Oude Pekela, verklaart dat:
1. Kornelius Karsijns Brouwers, boer, wonende te Nieuwolda;
2. Reinder Roelfs Rozenveld, boer, wonende te Nieuwolda;
3. Arend Jurjens, koopman, wonende te Nieuwolda;
4. Ludolf Heres, bakker, wonende te Oude Pekela
bij hem in zijn oliemolen te Oude Pekela hadden bezorgd en opgeslagen een hoeveelheid
raapzaad van 364½ mudde, ontvangen uit het schip van Egbert Hindriks Zuidema. Gerrit G.
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Ebling voornoemd verplicht zich deze hoeveelheid raapzaad te zullen verwerken. Stelt zich
borg voor de goede kwaliteit van het raapzaad en de juiste verwerking daarvan, de rentenier
Geert Alberts Nijenhuis, wonende te Groningen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Gerrit G. Ebling voornoemd in
aanwezigheid van de arbeider Geert Haijes Wever en van de bakker Bastiaan Roelfs Meining,
beiden wonende te Oude Pekela.
159 - 21 aug. 1815.
Wiecher Everts Duin, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verklaart op zijn
scheepswerf te Oude Pekela voor rekening en ten behoeve van de negotiant Harm Harms Nap,
wonende te Groningen en zijn consorten te hebben gebouw een nieuwe tjalk, lang over zijn
steven plm. 65 voet, breed over de berghouten plm. 14 voet en hol op diens uitwatering
nagenoeg zet voet, alles Groninger maat. Het schip is gebouwd met hout afkomstig van de
zaagmolen "Noordstar" te Oude Pekela. Stelt zich borg voor de heer Harm Harms Nap, de
negotiant Jan Kranenborg, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Hendrik Stemfoort, wonende te Nieuwe Pekela.
160 - 22 aug. 1815.
Zaak betreffende het regelen van de grens tussen de provincies Groningen Drenthe in de kerk
van Oude Pekela. Aanwezig zijn o.a. de geïnteresseerden in de venen en velden van hun
gemeente in de provincie Drenthe en Westerwolde. De namen worden genoemd van o.a. Aijke
Wilsingh, Abel Boels, Jan Hoijtingh, Harm Margen en Jan Pollingh.
Gedaan en gepasseerd in de kerk te Oude Pekela in aanwezigheid van de schout van de
gemeente Oude Pekela, Petrus Johannes Huisinga en de commissionair Reinder Barghuis,
beiden wonende te Oude Pekela.
161 - 23 aug. 1815.
Geert Starke, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt enige losse goederen. [volgt lijst
van goederen met naam van de kopers].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van G. Starke voornoemd in aanwezigheid
van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth,
beiden wonende te Oude Pekela.
162 - 26 aug. 1815.
Aike Jans Wilsingh en Jan Geerts Bots, landbouwers, wonende te Veenhuizen, voor hun zelf en
als gevolmachtigden tot het regelen van de scheiding met die van Drenthe, verder Abel Boels en
Adolf Bruining, landeigenaren, wonende te Onstwedde, voor hun zelf en als gevolmachtigden
tot regeling van voornoemde scheiding en tenslotte nog Aike Aikes Maarsing, landeigenaar,
wonende te Ter Maars, voor zich zelf, overleggen met de heer gouverneur van de provincie
Groningen over voornoemde scheiding.
Gedaan en gepasseerd te Ter Maars onder Onstwedde in aanwezigheid van de varensgezel
Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela en van de kleermaker Harm Geerts Kroeze,
wonende te Veenhuizen onder Onstwedde.
163 - 26 aug. 1815.
Harm Aikes Maarsen en Jan Hoitingh, erfgezetenen, wonende te Ter Haar, in hun hoedanigheid
van geïnteresseerden in de venen en velden van Ter Haar, overleggen met de heer gouverneur
van de provincie Groningen over de scheiding met die van Drenthe.
Gedaan en gepasseerd te Ter Apel in het huis van de weduwe Gansevoort in aanwezigheid van
de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela en van Tamme Harms
Tammes, wonende te Ter Apel.
164 - 29 aug. 1815.
Jacob Alberts Witkop, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela, en zijn echtgenote Hillechien
Hindriks, nemen op rente van hun schoonzoon Aike Jansens Rau, fuselier onder het achtste
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bataljon, tweede compagnie van de linietroepen in dienst van Zijne Majesteit onzen Koning,
thans in garnizoen te Mons, en van diens echtgenote Jantje Geerts Witkop, zonder bepaald
beroep, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 350 gulden.
Stellen als onderpand hun huis, genummerd no. 490 met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, bij de tweede draaij boven het middenste verlaat, zuidkant, stadsgrond, op de plaats
nummer 16.
Omdat Aike Jansens Rau afwezig was, verscheen namens hem de scheepstimmermansknecht
Jan Luitjes de Jonge, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
165 - 30 aug. 1815.
Verkoop van de stadsvierde turf in Nieuwe Pekela.
Het betreft de venen:
1. van het Nieuwe Diep tot aan het middenste verlaat;
2. van het middenste verlaat tot aan het bovenste verlaat;
3. van nummer dertien tot nummer 62 Nieuwe Plaatsen noordkant, met de nieuwe aanleg aan
de noordzijde en van nummer 32 tot 47 op de nieuwe plaatsen aan de zuidkant;
4. van nummer 48 tot 67 op de nieuwe plaatsen zuidzijde;
5. van nummer 68 tot nummer 71 op de nieuwe plaatsen zuidzijde, met de nieuwe zuider
aanleg en ten zuiden van deze.
Perceel 1 is toegewezen aan de negotiant Nanno Jans Mulder, wonende te Oude Pekela, voor
475 gulden. Stelt zich borg de bakker Jan Eltjes Degenhart, wonende te Nieuwe Pekela;
Perceel 2 is toegewezen aan de veenboer Freerk Klaassens Harding, wonende te Nieuwe Pekela,
voor 850 gulden. Stelt zich borg de veenboer Hindrik Koops Boon, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela;
Perceel 3 is toegewezen aan de boer Eertwijn Willems Boswijk, wonende te Nieuwe Pekela,
voor 2.610 gulden. Stelt zich borg de landeigenaar Jurjen Koerts junior, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela;
Perceel 4 is toegewezen aan de veenboer Roelf Berends Kappen, wonende te Nieuwe Pekela,
voor 1.315 gulden. Stelt zich borg de landeigenaar Jurjen Koerts junior, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela;
Perceel 5 is toegewezen aan de landeigenaar Jurjen Koerts junior, wonende te Nieuwe Pekela,
voor 3.100 gulden. Stelt zich borg de boer Eertwijn Willems Boswijk, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de schoolopziener Hindrik
Wester, beiden wonende te Oude Pekela.
166 - 1 sept. 1815: [repertorium].
Volmacht op Aike Jans Wilsing en Jan G. Bots, afgegeven door de ingezeten van Veenhuizen
van 25 juni 1815.
167 - 1 sept. 1815: [repertorium].
Volmacht op Abel Boels en Adolf Bruining, afgegeven te Onstwedde door de geïnteresseerden
op 17 februari 1801.
168 - 1 sept. 1815: [repertorium].
Volmacht van een kondigcedul van 15 februari 1801 van Onstwedde, op 29 augustus 1815
geregistreerd te Winschoten.
169 - 7 sept. 1815.
Geheim testament van de landeigenaar Sikke Derk de Boer, wonende te Nieuwe Pekela.
De inhoud van de reeds op 5 september 1815 opgemaakte akte luidt o.a. dat hij tot erfgenaam in
zijn legitieme portie benoemd zijn zoon Derk Sikkes, voorheen koopman op het canaal onder
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de Pekel, zich thans, zonder bepaald beroep ophoudende te Groningen. Hij legateert aan zijn
vrouw [Harmke Bartels] het levenslang vruchtgebruik van zijn gehele nalatenschap m.u.v. het
legitieme deel dat aan zijn zoon toekomt. Verder benoemt hij tot erfgenamen de kinderen van
zijn zoon Derk Sikkes bovengenoemd die hij in echte heeft of nog krijgt bij diens echtgenote
Hinderkien Jans, te zamen in een twintigste gedeelte van zijn nalatenschap. Voorts benoemt hij
tot erfgenamen zijn kinderen Jakobje Sikkes, vrouw van Gauke Hendriks, wonende te Nieuwe
Pekela; Jantje Sikkes, vrouw van de veenboer Barteld Harms Brouwer, wonende te Nieuwe
Pekela; Engeltje Sikkes, vrouw van Pieter Jans Smit, wonende te Nieuwe Pekela en Hinderkje
Sikkes, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, ieder in vier twintigste gedeelten van zijn
nalatenschap. Tenslotte benoemt hij tot executeur van zijn laatste wil Klaas Lammerts Tiktak,
wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Sikke Derks de Boer voornoemd in
aanwezigheid van de landbouwer Geert Hindriks Onstwedder, van de landbouwer Hindrik Jans
Jonker, van de landbouwer Albert Hindriks Tuuk, van de arbeider Frans Jans Nijboer, van de
landbouwer Jan Egberts Duiker en van de schoenmaker Filips Hindriks Leisler.
170 - 7 sept. 1815.
Geheim testament van Harmke Bartels, zonder bijzonder beroep, echtgenote van Sikke Derks
de Boer, wonende te Nieuwe Pekela.
De inhoud van de reeds op 5 september 1815 opgemaakte akte luidt o.a. dat zij tot erfgenaam in
zijn legitieme portie benoemd haar zoon Derk Sikkes, voorheen koopman op het canaal onder
de Pekel, zich thans, zonder bepaald beroep ophoudende te Groningen. Zij legateert aan haar
echtgenoot Sikke Derk de Boer het levenslang vruchtgebruik van haar gehele nalatenschap
m.u.v. het legitieme deel dat aan haar zoon toekomt. Verder benoemt zij tot erfgenamen de
kinderen van haar zoon Derk Sikkes bovengenoemd die hij in echte heeft of nog krijgt bij diens
echtgenote Hinderkien Jans, te zamen in een twintigste gedeelte van haar nalatenschap. Voorts
benoemt zij tot erfgenamen haar kinderen Jakobje Sikkes, vrouw van Gauke Hendriks,
wonende te Nieuwe Pekela; Jantje Sikkes, vrouw van de veenboer Barteld Harms Brouwer,
wonende te Nieuwe Pekela; Engeltje Sikkes, vrouw van Pieter Jans Smit, wonende te Nieuwe
Pekela en Hinderkje Sikkes, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, ieder in vier twintigste
gedeelten van haar nalatenschap. Tenslotte benoemt zij tot executeur van haar laatste wil Klaas
Lammerts Tiktak, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Sikke Derks de Boer voornoemd in
aanwezigheid van de landbouwer Geert Hindriks Onstwedder, van de landbouwer Hindrik Jans
Jonker, van de landbouwer Albert Hindriks Tuuk, van de arbeider Frans Jans Nijboer, van de
landbouwer Jan Egberts Duiker en van de schoenmaker Filips Hindriks Leisler.
171 - 8 sept. 1815.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt en draagt over
aan de eigenaar Harm Jans Dik, wonende te Nieuwe Pekela, een nieuwe vlotpraam door de
verkoper gebouwd op zijn helling te Oude Pekela, zijnde groot plm. drie dagwerk turf.
Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
172 - 8 sept. 1815.
Inventarisatie van de nalatenschap van de schipper Jan Fransens Oltmans, in leven wonende te
Oude Pekela in het huis nummer 265, zijnde deze schipper Jan Fransens Oltmans overleden te
Amsterdam op 11 juli 1815.
Deze inventarisatie is opgemaakt op verzoek van Marijke Jans Oltmans, dochter van de
overledene Jans Fransens Oltmans en vrouw wijlen Wobbegien Hindriks, zijnde zij de
echtgenote van de kastelein Egbert Willems de Jonge, wonende te Oude Pekela. Verder in
aanwezigheid van deze Marijke Jans Oltmans voornoemd en van Janna Hindriks Drenth,
zonder bepaald beroep, wonende te Oude Pekela, zijnde de nagebleven weduwe van de
genoemde Jan Fransens Oltmans, zijnde zij hier eveneens aanwezig in haar hoedanigheid van
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wettige voogdes over Jan Jans Oltmans, haar minderjarige zoon bij genoemde echtgenoot in
echte verwekt, alsmede nog in aanwezigheid van Pieter Jans Oltmans, meerderjarig en zonder
bepaald beroep, inwonende bij zijn moeder Janna Hindriks Drenth te Oude Pekela en tenslotte
in aanwezigheid van de heer Mr. Arnold Hendrik Koning, notaris te Bellingwolde in deze
benoemd om de afwezige schipper Hindrik Jans Oltmans en wonende te Oude Pekela te
vertegenwoordigen en de belangen daarvoor waar te nemen.
De voornoemde Marijke Jans Oltmans, Hindrik Jans Oltmans, Pieter Jans Oltmans en Jan Jans
Oltmans, alle vier kinderen van de overledene kunnen zich elk voor een vierde als erfgenaam
van zijn nalatenschap volgens de wet gedragen.
De waardering van de mobiele goederen geschiedt door de deurwaarder Rente Harms Middel,
wonende te Oude Pekela.
Tot dusver gedaan te Oude Pekela in het huis van alwaar de overleden Jan Fransens Oltmans
heeft gewoond in aanwezigheid van Rente Harms Middel voornoemd, de arbeider Roelf Geerts
Suk en de arbeider Klaas Jans Schrage, allen wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 13 sept. 1815:
[volgt lijst van meubelen en boerengereedschappen].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van wijlen Jan Fransens Oltmans in aanwezigheid van de
landgebruiker te Blijham, Albert Hazelhoff en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth,
wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 18 sept. 1815:
[volgt het vervolg van de lijst van meubelen en gereedschappen].
[volgt lijst van goederen die zich aan boord bevonden van het schip dat door de overledene is
bevaren].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van wijlen Jan Fransens Oltmans in aanwezigheid van de
rentenier Hindrik Jans Klatter en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden wonende
te Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 22 sept. 1815:
[volgt het vervolg van de lijst van losse goederen].
- een smakschip, groot plm. 43 roggelasten, "de Vrouw Johanna" genaamd, door Hindrik
Geerts Holtman te Nieuwe Pekela voor plm. zeven jaar uitgehaald, door de overledene Jan
Fransens Oltmans als schipper bevaren en wordende thans bevaren door Hindrik Jans
Oltmans, die met het schip is uitgevaren naar Amsterdam. Na het overlijden van Jan
Fransens Oltmans in het begin van de maand augustus ll. op avontuur en dus zonder
bepaalde bestemming;
- verder verklaarde de weduwe van Jan Fransens Oltmans bovengenoemd, dat naar haar beste
weten, bij het overlijden van haar echtgenoot, aan ruwe vrachtpenningen en dus zonder
aftrek van onkosten, verdiend was een bedrag van 1.200 gulden te weten met het
voornoemde schip. Van welke uitgaven waren besteed voor een nieuwe uitrusting van
bedoeld schip als anderszins zoals doktersloon en onkosten voor de begrafenis van de
overledene.
Verzegelingen:
- een koopbrief van 28 mei 1810, gepasseerd voor pastoor Warmolts en de kerkvoogden te
Nieuwe Pekela, waaruit blijkt dat het bovengenoemde smakschip nieuw van de bijl door Jan
Fransens Oltmans van de scheepstimmerbaas Hindrik Geerts Holtman voor een bedrag van
790 gulden was verkregen;
- een onderhandse obligatie gedateerd te Tonningen op 15 febr. 1809, groot in kapitaal 200
gulden ten laste van Jan Georgs Georgie en vrouw Grietie Tonnis;
- een dito obligatie van 27 juli 1809, groot 149 gulden ten laste van Reinder Evers en vrouw
IJtske Jans te Oude Pekela;
- een losse vordering van 30 gulden ten laste van J.H. Meijer te Groningen;
- een handschrift van 17 febr. 1806, groot 227 gulden en 10 stuiver, ten laste van Jan
Klaassens Niebuur en Grietje Fransens.
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[volgen nu de vaste goederen].
- een boerenplaats, bestaande uit een huis, genummerd 265, met een tuin, landerijen en veen,
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op de nummers 21 en 22½, eigen grond,
aangekocht van Egbert Willems de Jonge;
- een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant op de nummers 18 en 19½,
stadsgrond, door Jan Fransens Oltmans en vrouw aangekocht van A. Geusendam en vrouw
voor 300 caroli guldens, ingevolge koopbrief van 17 april 1805 voor pastoor Meurs te Oude
Pekela beleden, wordende thans in huur bewoond en gebruikt door Hindrik Hindriks
Overwijk en vrouw;
- een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, aangekocht van
Fenna Maria Bolmans, weduwe van Wolbert Sweerts, voor 460 gulden ingevolge koopbrief
van 26 juni 1794, te Oude Pekela voor pastoor Meurs beleden, wordende thans in huur
bewoond door ene Pietersen en Geert Haijes Wever.
[volgen nu de schulden].
Hierin worden o.a. genoemd de knecht in het huis van Jan Fransens Oltmans, Klaas Jans
Niebuur en de meid Annetje Roelfs de Boer, die beiden nog loon tegoed hebben.
Er is verder nog een schuld tegenover Egbert Willems de Jonge en zijn vrouw Marijke Jans
Oltmans waarover onenigheid bestaat en waartegen Egbert Willems de Jonge voornoemd
protesteert.
Tenslotte deelt de meergenoemde weduwe Janna Hindriks [Drenth] nog te kennen dat zij 30
jaar geleden met Jan Fransens Oltmans in Oude Pekela in het huwelijk was getreden zonder een
huwelijkscontract op te maken.
Gesloten te Oude Pekela in het huis van wijlen Jan Fransens Oltmans voornoemd na hiermede
tot tien uur in de avond bezig te zijn geweest, hebbende de meergenoemde Egberts Willems de
Jonge en vrouw Marijke Jans Oltmans zich vóór dat deze nog konden worden getekend,
geabsenteerd, weigerende langer te willen blijven. Gedaan in aanwezigheid van de rentenier
Hindrik Jans Klatter, wonende te Oude Pekela en van de landgebruiker Michiel Berends
Michels, wonende te Bellingwolde.
173 - 9 sept. 1815.
Hindrik Eenjes de Boor, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen namens zijn
echtgenote Hiltje Roelfs, verkopen aan de blokmaker Boldewijn Jurriens Janekes, eveneens
wonende te Oude Pekela twee kampen groenland, te samen plm. drie mudden groot, aan elkaar
gelegen te Oude Pekela, zuidzijde op de nummers 32 en 33, zijnde voor een gedeelte stadsgrond
en eigen grond. Verkoopprijs: 320 gulden. De verkoper Hindrik Eenjes de Boor ontvangt de
verkoopprijs van de scheepstimmerbaas Klaas Harms de Wijk, wonende te Oude Pekela en stelt
hiervoor als borg zijn huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond,
zijnde het huis getekend met nummer 327.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik Eenjes de Boor in aanwezigheid
van de oud-schipper Albert Berends Mugge en van de timmerman Jan Tammes Niewolt beiden
wonende te Oude Pekela.
174 - 9 sept. 1815.
Zaak betreffende de scheiding tussen de provincies Groningen en Drenthe door Jan Pollingh,
erfgezeten te Jipsinghuizen onder Vlagtwedde in zijn hoedanigheid van geïnteresseerde in de
venen en velden aldaar en de gouverneur van de provincie Groningen.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de erfgezeten Jacob Tammes in
aanwezigheid van deze en van de landbouwer Homme Jakobs Tammes, beiden wonende te
Vlagtwedde.
175 - 11 sept. 1815: [volledige en letterlijke tekst].
Voor mij ondergeteekende Mr. Sophius Piccardt, openbaar notaris in het canton van en
residerende ter Pekela en in het bijwezen van de vier natenoemene en mede ondergeteekende
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getuigen is gecompareerd de heer Eltje Jacob Eltjens, stadsveenmeester, woonachtig ter Oude
Pekela en bij mij notaris bekend.
Dewelke te kennen gaf dat, uit overweging van de zekerheid des doods en de onzekerheid van
den tijd en het uur waarop die hem treffen mogt, - hij na rijp beraad besloten hadt over zijne
tijdelijke goederen bij testament te beschikken, beveelende zijne ziel aan de Barmhartigheid
Godes en zijn ligchaam aan de aarde tot eene eerlijke begrafenis.
De comparant opgemeld, dewelke buiten alle bedenking aan ons notaris en getuigen is
voorgekomen naar ziel volmaakt gezond te wezen doch naar ligchaam eene middelmatige
welstand te genieten overeenkomstig met zijne hoge jaren, - heeft overzulks gemaakt en in het
bijwezen der natenoemene getuigen aan mij opgenoemde notaris zijn testament gedicteerd
hetwelk door mij opgenoemde notaris zelf in eigen persoon geschreven is zoodanig en invoege
hetzelve door den genoemden comparant testator gedicteerd is, - in maniere als volgt:
Ik benoem en institueeur tot mijne universele erfgename mijne eenigste dochter Alagonda G.
Eltjens, ehevrouw van den heer predikant Jacobus G. Borgesius woonachtig te Bellingewolde
en bij haar voor-overlijden voor mij testator, heure wettige descendenten.
Ik legateer uit mijn nalatenschap aan mijnen kleinzoon Goedhart Borgesius en aan diens
ehevrouw mejuffrouw Wendeltje Aapkens, ehelieden woonachtig ter Oude Pekela, de
navolgende, onroerende goederen te weeten vooreerst: Eene behuizinge, schuure met hoven,
staande en gelegen ter Oude Pekela op de plaats no. 1, zuidkant, boven de veendijk, zijnde
stadsgrond en de behuizinge geteekend met no. 116;
Ten tweeden: Eene behuizinge geteekend met no. 115 en sluitende aan de behuizinge zooeven
genoemd aan de westkant, zijnde mede stadsgrond en te voren door mijn moeder bewoond.
Ten derden: Twee aan malkaar liggende plaatsen bestaande in groen = bouw = bosch = en
dallanden tesaam plus minus zestig deimten groot gelegen ter Oude Pekela nummero
tweeendertig half en drieendertig zuidkant beneden de verlaten en numero een zuidkant boven
de veendijk, meest eigen grond en bezwet ten oosten aan de wijke bijlangs de weg naar Wedde,
ten zuiden aan de Barkela Slood, ten westen aan de mandeelige wijke met Freerk E. Spaarpot en
Jan T. Klatter en ten noorden aan de bovengenoemde hoven en aan de molenwerf van de
genoemde Klatter;
Ten vierden: Een stuk aangesneden veen en ondergrond groot eeneneenhalf deimt, gelegen te
Hoorn onder Wedde in de plaats van de erven van Ede Alberts ten noorden en ten oosten
bezwet aan de gemelde erven, ten zuiden aan het zogenaamde Bultens en ten westen aan de
Barkela Slood:
Ten vijfden: Een opstrekkende, aangesneden stuk veen met de ondergrond mede aldaar te
Hoorn gelegen en bekend onder den naam van Bultens, groot twaalfeneenhalf deimt, bezwet ten
oosten door de erven van Ede Alberts alsmede ten noorden, ten zuiden door Hindrik E. Hekman
en ten westen door de Barkela Slood.
Ten zesden: Een stuk veen mede aldaar in de plaats van Hindrik E. Hekman gelegen, groot
tweeeneenhalf deimt, bezwet ten oosten door genoemde Hekman, ten westen door de Barkela
Slood en ten noorden door het bovengenoemde Bultens.
Ten zevenden: de halfscheid van een stuk aangesneden veen, groot in het geheel plus minus
veertig deimten, mede aldaar te Hoorn onder Wedde gelegen en bezwet ten oosten aan de plaats
waarvan de eigendom aan mij en aan de erven van mijn broeder Doede Eltjens toekomt, ten
zuiden aan H.H. Nap en ten westen aan de Barkela Slood.
Ten agtsten: Twee putjes hoogveen met de daarbij behorende ondergrond, gelegen ter Oude
Pekela op de plaats nummers 19/2, 20 en 21/2, zuidkant, boven de veendijk, zijnde de voorste
putten, eigen grond, bezwet ten oosten aan de wijke, ten westen aan mij testator, ten zuiden aan
de weduwe van Jan Fransens Oltman en ten noorden aan de dalle van Roelf G. Suk.
Ten negenden: De ondergrond van plus minus twee deimten hoogveen (blijvende de vergraving
van het van aan mijne erfgename ofte aan haar wettige descendenten), gelegen ter Oude Pekela,
zijnde het agterste gedeelte van de voorzeide plaats nummers 19/2, 20 en 21/2, bezwet ten
oosten aan Klaas B. Kuiper, ten zuiden aan de Barkela Slood, ten westen aan de weduwe van
Jan Fransens Oltmans en ten noorden aan Roelf G. Suk.
Ten tienden: De geregtigheid van eenen halve vrouwenzitplaats in de gereformeerde kerk ter
Oude Pekela, zijnde in eene bank schuinsch tegenover de predikstoel, die voor de eene helft aan
mij en voor de andere helft aan de erven van mijn broeder Doede Eltjens is toebehorende.
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Ten elfden: Een manszitplaats in dezelfde kerk aan de muur, vlak tegenover de predikstoel, zoo
door mij altijd bezeten is.
En eindelijk ten twaalfden: Mijn medegeregtigheid in de familielegerstede op het gereformeerde
kerkhof ter Oude Pekela.
Alle de voorzeide goederen legateer ik aan mijnen opgenoemden kleinzoon en vrouw onder de
navolgende bepalingen.
Vooreerst: dat zij voor alle die goederen in mijne nalatenschap zullen moeten inbrengen en
daarin tot een aequivalent zullen moeten storten de capitale som van veertienduizend gulden
met daarvan daar- en boven de interessen naar drieeneenhalf ten honderd in het jaar te rekenen
en dato van mijn overlijden af aan.
En zullen de genoemde vaste goederen voor de juiste voldoening van die gelden en interessen
bij speciale privilegie aan mijne erfgename ofte aan hare successoren verbonden blijven tot dat
de eerste met de laatste penning zal voldaan wezen.
Ten tweeden: dat de gemelde Goedhart Borgesius en vrouw bij mijn overlijden daadlijk in het
bezit van de opgenoemde goederen zullen mogten treden en dezelve in eigendom aanvaarden.
En geef ik aan mijne erfgename en aan hare successoren de vrijheid om van het
voorgeschrevene capitaal van veertienduizend gulden jaarlijks een gedeelte van tweeduizend
gulden, nadat een jaar bevorens opzage daarvan gedaan zij, intebeuren en intevorderen tot dat
het geheele capitaal alzoo bij gedeelten zal zijn afgelost, alles echter onverminderd het regt van
genoemde Goedhart Borgesius en vrouw om het geheele capitaal bij dezelvde gedeelten
jaarlijks aftedoen na voorafgaande mondelinge kennisgeving aan mijn erfgename ofte
successoren.
Voorts wil en begeer ik, dat, zoo onverhoopt mijne opgenoemde kleinzoon Goedhart Borgesius
en diens ehevrouw bovengenoemd voor mij mogten komen te overlijden, in dat geval de
wettige descendenten kind of kinderen die uit heur huwelijk zijn voortgesproten al het voordeel
zullen genieten van het voorzeide legaat met dien verstande dat in dit onverhoopt geval op deze
heure bedoelde descendenten alles applicabel zal worden gemaakt, wat ik hiervoren ten
opzichte van denzelven Goedhart Borgesius en vrouw bepaald en gezegd heb.
Ik herroep voorts bij dezen alle testamentoire dispositien, zoo tevoren door mij mogten gemaakt
zijn.
Na dit testament aldus geschreven te hebben invoege hetzelve door den comparant gedicteerd
is, heb ik opgenoemde notaris hetzelve testament in het bijwezen van de natenoemene getuigen
aan den genoemden testator dadelijk voorgelezen, waarna hij verklaarde dat het zijne wil
volkomen behelsde en dat hij daarbij persisteerde.
Aldus gedaan en gepasseerd ter Oude Pekela ten huize van voornoemde comparant testator in
den jare eenduizendagthonderdenvijftien den elfden september alles in het bijwezen van Doede
Roelfs Kleve, van beroep knoopmaker, van Wilke L. Tonkes, koopman van beroep, van Jan
Arents Tjaden, rentenier, en van Derk Berends Kuiper, landgebruiker, alle ter Oude Pekela
woonachtig en hierbij expres verzogte getuigen, dewelke met den testator en mij notaris tot
vestenis dezen alhier hebben verteekend.
[was getekend]:

E.J. Eltjens
Doede Roelofs Kleeve
W.L. Tonkes
J.A. Tjaden
D.B. Kuiper
S. Piccardt, notaris.

176 - 22 sept. 1815.
Boele Eltjens, rentenier, wonende te Oude Pekela, hebbende dit recht bij scheiding en verdeling
van de nalatenschap van wijlen zijn moeder, Frouwe Doedens, van de overige erfgenamen
alleen aan zich bekomen, doet aanzegging aan de boerin Grietje Alberts, weduwe van Egberts
Derks, wonende te Nieuwe Pekela, dat zij, als bezittende de nalatenschap van haar overleden
echtgenoot, de voornoemde Egbert Derks, op de eerstkomende verschijndag in dit jaar 1815 aan
de heer Eltjens moet betalen een bedrag van 1.600 gulden met renten, als tengevolge van een
verzegelde transport- en cessiebrief verleden te Nieuwe Pekela voor pastoor Cock en
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kerkvoogden op 8 februari 1779 en tengevolge van een transfixbrief van 5 januari 1791,
eveneens verleden te Nieuwe Pekela voor pastoor Cock en kerkvoogden.
Gesproken wordt nog over de nalatenschap van wijlen Jacob Eltjens en vrouw Frouwe
Doedens, zijnde de ouders van Boele Eltjens voornoemd. Ook wordt nog genoemd de
voornoemde Grietje Alberts, weduwe van wijlen Egbert Derks, als bezittende de boedel van
deze haar overleden echtgenoot, die in deze is opgevolgd aan zijn ouders, wijlen Derk Egberts
en vrouw, wijlen Aafje Jans. [volgt opsomming van koopbrieven].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
177 - 28 sept. 1815.
Inventaris van de nalatenschap van wijlen mejuffrouw de weduwe Hilbrands.
Op dringend verzoek van de eigenaar Hermannus Molanus à Doedens en van de schoolopziener
Hindrik Wester, beiden wonende te Oude Pekela, in hun hoedanigheid van door de nu wijlen
mejuffrouw Elzijna Smit, in leven weduwe H.J. Hilbrands, aangesteld en benoemd tot curatoren
over haar nalatenschap met macht om hiervan administratie te houden ingevolge testament door
genoemde weduwe Hilbrands, opgericht en gepasseerd voor pastoor Eilardus Meurs te Oude
Pekela op 2 januari 1807, heb ik, notaris, de inventaris opgemaakt van de nalatenschap van
bovengenoemde wijlen mejuffrouw Elzijna Smit, in leven weduwe van H.J. Hilbrands,
hebbende gewoond te Oude Pekela in het huis genummerd 82, alwaar zij is overleden op 19
september 1815, nalatende twee minderjarige kinderen, te weten Hilbrand en zijn zuster Elzijna
Starke, minderjarige kinderen van wijlen Jan Starke Gzn, bij mejuffrouw Trijntje Hilbrands in
echte verwekt; welke beide minderjarige kleinkinderen zich ieder voor helft als erfgenamen van
de overledene, de voornoemde weduwe Hilbrands kunnen en mogen gedragen.
De inventaris wordt opgemaakt in aanwezigheid van de koopman Geert Starke, wonende te
Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van voormond over de beide minderjarige kinderen Hilbrand
en Elzijna Starke. De waardering van deze losse goederen wordt gedaan door de deurwaarder
Rent Harms Middel, wonende te Oude Pekela. De inventaris wordt opgemaakt te Oude Pekela
in het huis waar voornoemde weduwe Hilbrands heeft gewoond.
[volgt inventarisatie van de losse goederen].
Tot dusverre gedaan te Oude Pekela in het sterfhuis voornoemd in aanwezigheid van de
koopman Egbert Geerts Sterenborg en van de stuurman Harm Eijes Sparreboom, beiden
wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 29 september 1815, bestaande uit o.a. huishoudelijke artikelen.
Tot dusverre gedaan te Oude Pekela in het sterfhuis voornoemd in aanwezigheid van de
koopman Jan Gerrit Heres en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden wonende te
Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 30 september 1815, bestaande uit o.a. boeken, kleding, goud
en zilver.
Tot dusverre gedaan te Oude Pekela in het sterfhuis voornoemd in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth en van de commissionair Reinder Barghuis, beiden
wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 2 oktober 1815, bestaande uit o.a. de vaste goederen:
- een huis getekend met nummer 82, met een daarachter liggende tuin, staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, door de overledene zelf bewoond en gebruikt;
- een huis getekend met nummer 80 met een schuur en tuin, met twee daarachter gelegen
kampen land alles aan en bij elkaar gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond;
- een opstrekkende stadsveenplaats, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, beneden de verlaten op
nummer 22;
- een huis of kamer getekend met nummer 54, staande op de voormelde veenplaats nummer
22;
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- idem een huis getekend met nummer 52;
- de helft van een halve legerstede op het gereformeerde kerkhof te Oude Pekela;
- een kamp groenland groot plm. vijf deimt, gelegen in de Gare onder Blijham;
- acht vrouwenzitplaatsen in een bank in de gereformeerde kerk van Oude Pekela;
- een mannenzitplaats in dezelfde kerk.
Tot dusverre gedaan te Oude Pekela in het sterfhuis voornoemd in aanwezigheid van de
commissionair Reinder Barghuis en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 3 oktober 1815, bestaande uit o.a. verzegelingen en schulden:
[....]
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het sterfhuis van de overledene in aanwezigheid van
de koopman Jan Gerrit Heres en van de commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te
Oude Pekela.
178 - 29 sept. 1815.
Jan Aeikes Kloosterhuis, schoenmaker, wonende te Wedde, verkoopt aan de eerzame
landbouwer en kastelein Elzo Hazelhoff, eveneens wonende te Wedde, een akker bouwland,
groot plm. een mudde land, gelegen op de kleine es bij Wedde. Verkoopprijs: 114 gulden.
Verder is verschenen de landbouwer Jan Jans Siverts, wonende te Vlagtwedde, die mede
verscheen voor zijn broeder Sivert Jans Siverts die de voornoemde koop goedkeurden en
afstand doen van het recht van hypotheek die zij nog over genoemde verkoper hebben uitstaan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
179 - 29 sept. 1815.
De eerzame Elzo Hazelhoff, landbouwer en kastelein te Wedde verkoopt aan de schoenmaker
Jan Aeikes Kloosterhuis, eveneens wonende Wedde, een akkertje bouwland, groot plm. een
halve mudde, gelegen op de zogenaamde grote es bij Wedde. Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
180 - 29 sept. 1815.
Elsien Hooites, zonder bijzonder beroep, zijnde de echtgenote van de rentenier Freerk Luppes,
met wie zij woont te Hogezand, geassisteerd door mr. Johannes Joachim Meder, wonende te
Winschoten, geven te kennis dat zij op grond van een verzegelde koop- en cessiebrief van 28
mei 1810, verleden te Nieuwe Pekela voor pastoor Warmolts en kerkvoogden, een vordering
hebben op Jan Harms Menses en echtgenote Hindrikje H. Bronsema, wonende te Nieuwe
Pekela op een recht van zeven gulden, 14 stuivers en acht penningen en zij bij vonnis
toegestaan waren goederen ten bate of ten laste te verkopen van Jan Harms Menses en vrouw
nl. een huis en tuin, getekend met nummer 335 met een gehele stadsveenplaats, bestaande uit
groen- en bouwland, dallen en venen, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nummer
55. Na de openbare veiling en verkoop wordt genoemde stadsveenplaats toegewezen aan de
landbouwer Hindrik Jans Boon, wonende te Nieuwe Pekela, voor 5.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van J.P. Kelderman in aanwezigheid van de
landbouwer te Nieuwe Pekela, Hindrik Klaassen Boersma en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, wonende te Oude Pekela.
181 - 7 okt. 1815: [repertorium].
Verklaring van overlijden door Pieter Geerts Sterenborg en anderen van Oude Pekela dat
Michiel Pieters Groenewold uit Oude Pekela 18 jaar geleden gestorven is (verongelukt bij
Noorwegen).
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182 - 9 okt. 1815: [repertorium].
Volmacht van mej. Maria Meulman, geassisteerd door haar man dom. Grensteen van Nw.
Pekela op Pieter Smit Everhardszn. van Amsterdam, bevestigende een vorige volmacht.
183 - 14 okt. 1815.
Thomas Berends Tjabbes, landbouwer en zijn echtgenote Luktje Pieters, zonder bepaald beroep,
beide wonende te Nieuwe Pekela, nemen op rente van de landbouwer, de eerzame Tidde
Berends Tjabbes en zijn echtgenote Nantje Hindriks Hollander, zonder bepaald beroep, beiden
wonende te Lutjeloo onder Wedde een bedrag van 3.700 gulden. De genoemde Thomas
Berends Tjabbes en vrouw Luktje Pieters voornoemd geven als onderpand:
1. een kamp land, gelegen te Blijham, groot plm. vier deimatten;
2. een gehele stadsveenplaats bestaande uit bouwland en dallen, gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant in de Noorderkolonie, nummer vier;
3. een huis, getekend met nummer 24 en een gehele stadsveenplaats daarachter, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, nummer 24.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
184 - 17 okt. 1815.
Stijntje Kornellis, zonder bijzonder beroep, zijnde weduwe van Ede Jans, wonende te Blijham,
doet opzegging aan de landbouwer Jacob Jans Klein, eveneens wonende te Blijham, van een
zodanig gedeelte van een huis en tuin, alles staande en gelegen te Blijham zoals door deze
Jacob Jans Klein van de voornoemde weduwe in huur werd bewoond en gebruikt.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de commies bij de
Schout Jannes Pieters Oosterend en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
185 - 19 okt. 1815.
Albert Jacobs Spelde, arbeider en zijn echtgenote Leentje Harms, beiden wonende te Oude
Pekela, dragen het recht over en transporteren aan de schipper Andries Harms de Ruiter en zijn
echtgenote Wobke Jurriens, zonder bijzonder beroep en beiden wonende te Oude Pekela (zijnde
de genoemde Wobke Jurriens de dochter en de genoemde Andries Harms de Ruiter de
aangehuwde zoon van de genoemde Leentje Harms) hun huis, getekend met nummer .... [niet
ingevuld], met een tuin staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op de
nummers 18 en 19½. Overdracht: 120 gulden. Op het overgedragen huis heeft de koopman
Egbert Geerts Sterenborg, wonende te Oude Pekela, nog een vordering openstaan van 13 januari
1806, verleden te Oude Pekela voor pastoor Meurs en kerkvoogden, groot 120 gulden. De
voornoemde kopers nemen bedoelde vordering over.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, eveneens wonende te
Oude Pekela.
186 - 20 okt. 1815: [repertorium].
Volmacht van Udo Freerks Zuiderveen uit Oude Pekela op de heer J. Hutman te Hamburg om
aldaar arrest te leggen op het schip van Egbert Harms van der Veen ter bekoming van 800
gulden verschenen termijnen van een koopschat.
187 - 23 okt. 1815.
Meerten Warnders Veendam, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, geeft op verzoek van de
landbouwer Warmolt Sijpkens Kuiper, wonende te Midwolda en van de bakker Lammert
Eilders Bakker, wonende te Nieuwe Pekela, de eerste als voogd en de laatste als toeziend voogd
over het minderjarig kind van de genoemde Meerten Warnders Veendam bij wijlen diens
echtgenote Harmke Sijpkens in echte verwekt, ter voldoening van hetgeen bij de artikelen 385
en 601 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven en tot zekerheid van een bedrag van
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2.400 gulden, zijnde het geld dat aan het bedoelde minderjarig kind toebehoort en op dit kind is
vererfd als opvolger dan diens overleden moeder voornoemd, tot onderpand:
1. zijn huis, getekend met nummer 410 met een schuur en tuin en twee kampen land, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummer 33;
2. twee kampen groen- of bouwland, mede aldaar te Nieuwe Pekela gelegen op nummer 34;
3. een kamp land, mede gelegen te Nieuwe Pekela, noorkant, stadsgrond, op nummer 14.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de schoenmaker Fokko Hindriks Bontjes, wonende te Nieuwe
Pekela.
188 - 26 okt. 1815.
Izaak de Jonge, koopman, wonende te Oude Pekela, deelt aan de notaris mee dat hij nog niet in
staat was aan Anna Jurjens, weduwe van Garrelt Klaassens, zonder bijzonder beroep, wonende
te Oude Pekela, op te brengen en te voldoen het op 30 januari 1815 aan hem opgezegde bedrag
van 1.100 gulden, die hij op grond van 29 juni 1803 te Wedde voor mr. De Raadt heeft beleden,
wegens restant koopschat van een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op
de nummers 14 en 15½ letter A, beneden de verlaten op stadsgrond aan haar schuldig is. Alle
zaken worden teruggegeven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout Jannes Pieters Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms Middel,
beiden wonende te Oude Pekela.
189 - 27 okt. 1815.
Pieter Franken, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan Eltje Jans Degenhart, zonder
bepaald beroep, wonende te Oude Pekela en aan diens echtgenote Hinderica Mulder, een huis,
getekend met nummer 732, met een vrije drift, met een schuur, tuin en appelhof, staande en
gelegen te Oude Pekela, noordkant, op nummer acht heemen westop (?), gedeeltelijk stads- en
gedeeltelijk eigen grond, alles zoals thans door de verkoper wordt bewoond en gebruikt.
Verkoopprijs: 4.000 gulden. Verder worden ook de losse goederen die zich in het huis
bevinden, verkocht voor een verkoopprijs van 900 gulden. [volgt opsomming van de verkochte
losse goederen].
Voort verklaren de partijen te zijn overeengekomen dat de koper Degenhart voornoemde
koopsom van 4.900 gulden zal uitbetalen en voldoen aan de gerechtigde crediteuren van de
verkoper. Daarom verklaren de verkoper en de ook aanwezige veenmeester Harm Jans Middel,
beiden wonende te Oude Pekela, in hun hoedanigheid van besturende en toeziende voogden
over de minderjarige kinderen van Pieter Franken bij wijlen zijn echtgenote Margaretha Meurs
in echte verwekt ten gevolge afhandelingsbrief van 24 januari 1810, verleden te Wedde voor
mr. W. de Sitter, destijds Rechter van de Jurisdictie van Wedde en Westerwoldingerland, uit
handen van de koper Degenhart voornoemd, als korting op het verschuldigde, een bedrag van
900 gulden te hebben ontvangen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de zilversmid Simon Pots en van de kastelein Klaas Franken, beiden
wonende te Oude Pekela.
190 - 31 okt. 1815.
Hermannus Molanus à Doedens, eigenaar en de schoolopziener Hendrik Wester, beide wonende
te Oude Pekela, in deze in hun hoedanigheid van curatoren in de boedel van wijlen Elsina Smit,
in leven weduwe van H.J. Hilbrands, verkopen in het openbaar de losse goederen van Elsina
Smit voornoemd. [volgen de lijsten van 523 percelen te verkopen goederen met hun kopers].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de overledene in aanwezigheid van de commissionair
Reinder Barghuis en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden wonende te Oude
Pekela.
191 - 4 nov. 1815.
Jan Hindriks Dik, arbeider, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote
Grietje Harms, neemt op rente van de boer, de eerzame Pieter Eltjes Zuidhof, wonende te
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Noordbroek in zijn hoedanigheid van voogd over Jantje Jacobs Mulder, zijnde het minderjarig
kind van wijlen Jacob Jans Mulder bij wijlen Aaltje Eltjes in echte verwekt, een bedrag van 400
gulden. Dik voornoemd stelt als onderpand zijn huis en tuin, staande en gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond, op de zogenaamde dijk.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
192 - 7 nov. 1815.
Willem Hindriks Kuiper, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, neemt aan om voor en
ten behoeve van de negotiant Wibrandus Kranenborg, eveneens wonende te Oude Pekela, op de
scheepstimmerwerf van zijn vader Hindrik Klaassens Kuiper te Oude Pekela te bouwen en te
voltooien een nieuw kofschipshol, dat lang zal wezen over zijn stevens plm. 90 voet, breed over
zijn berghouten plm. 18¾ voet en hol op zijn uitwatering plm. 11 voet, alles Groninger maat.
Kranenborg voornoemd levert zelf het nodige hout. De aftimmering van het kofschipshol vindt
plaats buiten de Statenzijl. Werkloon: 600 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de rentenier Hindrik Klatter, beiden wonende te Oude Pekela.
193 - 10 nov. 1815: [repertorium].
Verklaring van Teunis Klatter, Esdert H. Scherpbier en J.P. Klatter uit Oude Pekela dat Berend
Stoffers op zee in 1780 is verongelukt.
194 - 10 nov. 1815: [repertorium].
Feite Jans Brons uit Oude Pekela doet afstand van de nalatenschap van zijn zoon Harm Feites,
te Amsterdam in juni 1815 overleden.
195 - 10 nov. 1815.
Grietje Jans, koopvrouw, wonende te Oude Pekela, eerst weduwe van Jan Lintel, later van
Willem Lohman, verkoopt aan de negotiant Wibrandus Kranenborg, eveneens wonende te Oude
Pekela, vijf kampen groen- of bouwland en enige dallen aan elkaar gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nummer vijf ongedeeld. Verkoopprijs: 700 gulden. Een gedeelte van
dit bedrag, nl. 400 gulden, is betaald door Hindrik Jans Klatter.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
196 - 13 nov. 1815: [repertorium].
Verklaring van Derk Markus Modus, Ber. Boolman en Hind. Nagel, allen uit Oude Pekela dat
Johan Heinrich Deurholt in 1802 en zijn vrouw Catharina Elis. Freij in 1815 te Bokum
overleden zijn ten verzoeke van hun zoon Johan Wilh. Deurholt.
197 - 16 nov. 1815.
Berend Roelfs de Boer, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, in deze mede verschenen voor
zijn echtgenote Saakje de Juis, neemt op rente van de landgebruiker Jan Harms Kuiper,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 700 gulden. Stelt als zekerheid zijn huis,
getekend met nummer 340 met een daarachter gelegen opstrekkende plaats, bestaande uit
groen- en bouwland, dal- en tuingrond en veen, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op nummer 52.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
198 - 16 nov. 1815.
Berend Roelfs de Boer, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, in deze mede verschenen voor
zijn echtgenote Saakje de Juis, neemt op rente van de landgebruiker Hindrik Klaassens Boerma,
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eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 400 gulden. Stelt als zekerheid zijn huis,
getekend met nummer 340 met een daarachter gelegen opstrekkende plaats, bestaande uit
groen- en bouwland, dal- en tuingrond en veen, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op nummer 52.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
199 - 20 nov. 1815: [repertorium].
Verklaring van Eltje J. Degenhart en anderen uit Oude Pekela dat Hiltje Ekkes Fruitema
overleden is.
200 - 21 nov. 1815.
Bastiaan Roelfs Meining, bakker, wonende te Oude Pekela, draagt het recht over en
transporteert aan de schipper Adam Jans Wijkman, eveneens wonende te Oude Pekela, voor wie
verscheen de rentenier Hindrik Jans Klatter, eveneens wonende te Oude Pekela, van een
zodanig recht van eigendom, groot 200 gulden, als hij ingevolge koopbrief van van 30 april
1811 te Oude Pekela destijds voor de griffier bij het vredegerigt van het kanton Wedde, de heer
Koning gepasseerd, nog te vorderen heeft van David Abrahams, thans bijgenaamd "Frenkel",
slager van beroep en diens echtgenote Rachel Mozes wonende te Oude Pekela wegens de
verkoop en overdracht van een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op de nummers 17 en 18¼.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de commissionair Reinder Barghuis, eveneens wonende te Oude Pekela. David
Abrahams Frenkel verklaart de akte alleen in de joodse taal te kunnen ondertekenen.
201 - 22 nov. 1815.
1. Harm Meems, 75 jaar, landgebruiker;
2. Engel Harms Luchtenborg, 74 jaar, arbeider;
3. Abel Klaassens Abels, 71 jaar, timmerman;
4. Boele Michels Wilts, 70 jaar, landbouwer;
5. Hindrik Lammerts Siks, 67 jaar, landgebruiker;
6. Berend Harms Haijes, 76 jaar, boekweitmulder;
7. Geert Geerts Tools, 76 jaar, timmerman;
8. Harm Simons Stratingh, 63 jaar, koopman en landgebruiker;
9. Boelem Steffens Duns, 55 jaar, bakker en
10. Jan Roelfs Wakker, 51 jaar, kuiper,
allen wonende in de gemeente Onstwedde, verklaren eenparig en in gemoede verzekerd, dat de
eigenerfden van Onstwedde sedert onheuglijke tijden in het bezit zijn geweest van het recht van
de visserij tot aan de tijd dat de verpachting daarvan door het frans bestuur is gedaan; dat bezit
uitsluitend was en door de toenmalige regering steeds erkend is en dat de erfgezetenen in dat
bezit niet zijn gestoord geworden dan toen het franse bestuur zich dat recht aanmatigde en
daarvan de verpachting deed zonder daarvoor schadeloosstelling te geven.
De deposanten verklaarden dit te weten uit hoofde zij van de jeugd af in de gemeente
Onstwedde verkeerd en gewoond hebben; doch waren zij voor hun zelf, als geen eigenerfden
zijnde, in deze zaak hoegenaamd niets geïnteresseerd.
Van welke verklaring akte zijnde verzocht door Abel Boels, schout van de gemeente
Onstwedde, zo is deze daarvan opgemaakt en aan de deposanten voorgelezen.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Simons Stratingh in
aanwezigheid van de landbouwer Geert Boelems Harding en van de schoolmeester Derk Adolfs
Welp, beiden wonende te Onstwedde.
202 - 23 nov. 1815: [repertorium].
Verklaring van Jan Bruins, Willem E. Onweer en nog iemand uit Oude Pekela dat Hindrik
Antoon Roze 15 jaar geleden op zee is verongelukt.
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203 - 27 nov. 1815.
Testament van de goudsmid Christopher Meijer, wonende te Nieuwe Pekela. Hij wil en begeert
dat zijn echtgenote Geertje Hindriks Mulder bij zijn overlijden het volle bezit van zijn gehele
boedel krijgt. Hij stelt zijn echtgenote voornoemd aan als voogdes over zijn onmondige
kinderen.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de testator voornoemd in aanwezigheid
van de verlaatsmeester Hindrik Jacobs Draijer, wonende te Oude Pekela; van de luthers
predikant Daniel Grensteen, wonende te Nieuwe Pekela; van de koopman Willem Melles Pott,
wonende te Oude Pekela en van de bakker Klaas Tonnis Metus, eveneens wonende te Oude
Pekela.
204 - 27 nov. 1815.
Testament van Geertje Hindriks Mulder, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de goudsmid
Christopher Meijer, wonende te Nieuwe Pekela. Zij wil en begeert dat haar echtgenoot, de
goudsmid Christopher Meijer, bij haar overlijden het volle bezit van haar boedel krijgt. Zij wil
verder dat haar echtgenoot het vruchtgebruik houdt indien zij vóór hem komt te overlijden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Christopher Meijer voornoemd in
aanwezigheid van de verlaatsmeester Hindrik Jacobs Draijer, wonende te Oude Pekela; van de
luthers predikant Daniel Grensteen, wonende te Nieuwe Pekela; van de koopman Willem
Melles Pott, wonende te Oude Pekela en van de bakker Klaas Tonnis Metus, eveneens wonende
te Oude Pekela.
205 - 28 nov. 1815: [repertorium].
Verklaring van Klaas E. Wildeboer en Jan Halbes Potjewijt uit Oude Pekela dat Eltje Harms de
Jonge dood is (op zee gebleven).
206 - 30 nov. 1815.
Petrus Weiland de Cock, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de landgebruiker
Jan Jans Boerland, eveneens wonende te Nieuwe Pekela:
1. een kamp land, plm. 25 stok groot, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op
nummer 51;
2. een kamp dalland van dezelfde grootte en mede aldaar gelegen.
Verkoopprijs: 56 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
207 - 1 dec. 1815.
Huwelijkscontract van de landbouwer Albert Folkerts Hazelhoff, wonende te Blijham,
meerderjarige zoon van wijlen Folkert Hazelhoff bij wijlen Sieke Jans in echte verwekt, als
bruidegom & Fenna Abels Heres, zonder bijzonder beroep, wonende te Blijham, meerderjarige
dochter van Abel Heres en Harmijna Heeres, als bruid.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
208 - 4 dec. 1815.
Abraham Derks [Hoen], koopman, wonende te Hogezand, gemachtigd door de rechtbank op en
tegen Harm Toones en echtgenote, wonende te Nieuwe Pekela, verklaart, zich sterk makende
voor zijn echtgenote Rijkeltje Sijgers, om ten bate of ten laste van voornoemde Harm Toones
en vrouw Trijntje Geerts, bij opbod en strijkgeld naar plaatselijke gewoonte in het openbaar te
veilen en aan de meestbiedende te verkopen: een huis met een opstrekking en een dwarskamp,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 71. Het hoogste bod is
geweest 170 gulden, waarna de verkoper de verkoop intrekt.
Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van de gemeentebode Jan Klaassens Zwiers, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
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209 - 5 dec. 1815: [repertorium].
Verklaring van Melle M. Pot, Lodewijk K. de Jonge en B. Drijfhamer, allen uit Oude Pekela,
dat Johannes Harms Kok en vrouw Debora Andries Kroon dood zijn.
210 - 6 dec. 1815.
Aaltje Hansens Kneubel, zonder bijzonder beroep, weduwe van Richt Eppes, wonende te
Sappemeer, als gevolmachtigde van Meerten Richts, verkoopt aan de koopman Harm van
Heuvel, wonende te Nieuwe Pekela, het oostelijk gedeelte van een huis met het gedeelte van de
tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, op nummer vier. Het andere
gedeelte van het huis is in eigendom van Derk H. Hesselink. Verkoopprijs: 1.120 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Jan Muller in aanwezigheid van de
schipper Jan Okkes Kuiper en van de arbeider Hindrik Korte, beiden wonende te Oude Pekela.
[Verwezen wordt naar de akte van 27 november 1812, nummer 185, verleden voor mr. Wiardus
Hora Siccama, keizerlijk notaris te Hogezand].
211 - 6 dec. 1815.
Freerk Boelems Harding en diens broer Geert Boelems Harding, landgebruikers, wonende te
Onstwedde, die dit recht hebben bekomen bij erfenis van wijlen hun vader Boelem Geerts
Harding, verkopen aan de meestbiedende: een huis, nummer 88, met een schuur daarbij en een
appelhof met tuin, staande en gelegen te Onstwedde. Hoogste bieder is Elze Harms Gelms,
landgebruiker, wonende te Onstwedde, voor 1.165 gulden voor welk bedrag hij koper is
geworden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Simons Strating,
wonende te Onstwedde en van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela.
212 - 6 dec. 1815.
Wupke Reints, zonder bijzonder beroep, weduwe van Harm Jans Knelius, wonende te
Onstwedde, verkoopt in het openbaar aan de meestbiedende de volgende percelen vaste
goederen, allen staande en gelegen in en bij Onstwedde:
1. een akker bouwland, groot plm. 1½ mudde en vier meter breed, gelegen op de Holthe bij
Onstwedde;
2. een akker bouwland, groot plm. twee mudden en 10 mollen breed, eveneens gelegen op de
Holthe bij Onstwedde;
3. een akker bouwland, groot plm. een mudde en drie mollen breed, eveneens gelegen op de
Holthe bij Onstwedde;
4. een akker bouwland, groot 1½ mudde en op het ene eind 14 en op het andere eind 13½
mollen breed, eveneens gelegen op de Holthe bij Onstwedde;
5. een akker bouwland, groot plm. ½ mudde en twee mollen breed, gelegen op de nieuwe
verdeling bij het Nijland;
6. een akker bouwland, groot plm. een mudde en vier mollen breed, gelegen op de es tussen
Veenhuizen en Onstwedde;
7. een zuideinde, groot plm. zes spint en vier mollen breed, eveneens gelegen op de es tussen
Veenhuizen en Onstwedde;
8. twee waaren over het Onstwedde hamrik achter de Onstweddertange;
9. een stuk land, bekend onder de naam Dresk, gelegen op de Oerde bij Onstwedde, te veilen en
te presenteren in vier afdelingen;
10. een schuur met de ondergrond, staande en gelegen te Onstwedde op de grond van verkoper.
Koper van perceel een is geworden Reint Geerts Knellius, landgebruiker te Onstwedde voor
205 gulden;
Perceel twee is ingetrokken en niet verkocht;
Koper van perceel drie is geworden Severwijn Jans Joestens, landgebruiker te Onstwedde voor
140 gulden;
Koper van perceel vier is geworden Aike Hiskes Hilverts, landgebruiker te Onstwedde voor 217
gulden;
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Koper van perceel vijf is gewonden Berend Hiskes Adams, landgebruiker te Onstwedde, voor
46 gulden;
Koper van perceel zes is geworden Hindrik Jans Smit, landgebruiker te Onstwedde voor 196
gulden;
Koper van perceel zeven is geworden Aike Aikes Maarsingh, landgebruiker te Ter Maars onder
Onstwedde voor 71 gulden;
Koper van perceel acht is geworden Mense Harms Timmer, timmerman te Sellingen voor 995
gulden;
Koper van de percelen negen en 10 is geworden Jan Harms Knellius, landgebruiker te
Onstwedde voor 467 gulden.
Gedaan te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Simons Strating in aanwezigheid van
deze en van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela.
213 - 13 dec. 1815.
Beerent Klaassens, thans bijgenaamd "de Boer", landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela,
draagt het recht over aan de schipper Harm de Weerdt junior, wonende te Veendam, voor wie
verscheen en zich sterk maakte de schipper Jan Beerents Goosens, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, van een vordering van 84 gulden en 10 stuiver, zijnde het restant van een
koopschat van 225 gulden die Berend Klaassens de Boer voornoemd nog te vorderen heeft van
Tonnis Klaassens, bijgenaamd "Noorderwijk", landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela
wegens de verkoop van twee stukken dalland gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, nummer
50, ingevolge koopbrief van 25 februari 1799, verleden te Veendam voor pastoor Van der Tuuk
en kerkvoogden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de timmerman Berend G. Altona, beiden wonende te Oude
Pekela.
214 - 19 dec. 1815.
Anna Jurjens, zonder bepaald beroep, echtgenote van de schipper Jan Reinders Boeling,
wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt in het openbaar, ten bate of ten laste van de bakker Eppe
Pieters Klein, wonende te Nieuwe Pekela, krachtens toestemming die deze daartoe heeft
verleend:
1. een huis waarin de bakkerij is gevestigd, met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, eigen grond, op nummer 12;
2. twee kampen land, staande en gelegen mede aldaar;
3. een kamp land, gelegen aldaar;
4. een kamp land, eveneens gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 20.
De voorlopige veiling vindt plaats te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels op
19 december 1815, terwijl de finale veiling wordt gehouden op 27 december 1815.
Hoogste bieder op perceel een is geweest Reinder Jan Boeling, varensgezel, wonende te Nieuwe
Pekela voor 650 gulden;
Hoogste bieder op perceel twee is eveneens geweest Reinder Jan Boeling, varensgezel,
wonende te Nieuwe Pekela voor 240 gulden;
Hoogste bieder op perceel drie is geweest Koop Hindrik Boon, landbouwer te Nieuwe Pekela
voor 130 gulden;
Hoogste bieder op perceel vier is geweest Arend Hindriks Boon, landbouwer te Nieuwe Pekela
voor 54 gulden.
[zie voor de finale veiling akte nummer 1815-217].
215 - 22 dec. 1815.
Jan Harms Wilkens, weversbaas, wonende te Westerlee, verkoopt in het openbaar:
1. een huis, getekend met nummer 148, met een daarachter gelegen tuin,. staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 19;
2. een tuin, eveneens aldaar gelegen;
3. een opstrekken, mede aldaar gelegen;
4. een kamp groenland, groot plm. 2¼ mudde, mede aldaar gelegen;
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5. een kamp met rogge bezaaid, groot plm. twee mudden, mede aldaar gelegen;
6. twee aan elkaar gelegen kampen groenland, te samen groot plm. 3½ mudde, mede aldaar
gelegen;
7. een kampland met rogge bezaaid, groot plm. twee mudden, mede aldaar gelegen;
8. twee dallen;
9. een put hoogveen op de dal van Jan Wolters, mede op nummer 19 meergenoemd gelegen.
De grosse of grossen van deze verkoop zal of zullen ter hand worden gesteld van Jan Harms
Korter, landgebruiker te Nieuwe Pekela, als zijnde deze houder van het recht van gereserveerde
eigendom van de goederen voornoemd. De kopers zullen dus door de beloofde koopschat met
diens huren aan hem moeten worden betaald.
Perceel een wordt verkocht aan de varensgezel Berend Jans Sillius, thans nog inwonende bij
zijn vader, Jan Berends Sillius te Oude Pekela, voor 505 gulden;
De percelen twee, drie en vier worden verkocht aan de bakker Jan Fransen Smit, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 545 gulden;
De percelen vijf en zes worden verkocht aan de landgebruiker te Nieuwe Pekela, Beerent
Klaassens Harding, voor 520 gulden;
Perceel zeven wordt verkocht aan de arbeider Friedrik Wilhelm Gulker, wonende te Nieuwe
Pekela, 195 gulden;
Perceel acht wordt verkocht aan de landbouwer te Nieuwe Pekela, Eertwijn Willems Boswijk,
voor 30 gulden.
[een eventuele verkoop van perceel negen wordt niet vermeld].
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van de schipper Ties Jans Nuisker, beiden wonende te Nieuwe
Pekela.
216 - 23 dec. 1815.
Geessien Jans, weduwe van Geert Bruins Lier, wonende te Nieuwe Pekela, voor haar zelf en als
bezittende de boedel van haar overleden echtgenoot en de praamschipper Geert Geerts Lier,
wonende te Nieuweschans, verkopen aan de schoenmaker Hindrik Willems Hesselink, wonende
te Oude Pekela, een praamschip, "de Vrouw Gesina" genaamd, groot en geijkt op acht lasten,
liggende thans in het hoofddiep te Oude Pekela vóór de woning van Berend Hindriks Drenth,
voor het bedrag van 175 gulden, te betalen aan Jurjen Koerts junior te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de scheepstimmerman Berend Hindriks Drenth, eveneens
wonende te Oude Pekela.
217 - 27 dec. 1815.
Finale veiling van de in aktenummer 214 beschreven percelen. Er is een bod uitgebracht op alle
percelen te samen (m.u.v. perceel vier) waarop is geboden door de varensgezel Reinder Jans
Boeling, wonende te Nieuwe Pekela, en wel een bedrag van 1.274 gulden waarvoor hij koper is
geworden. Met de toevoeging dat hij het eerste perceel voor een bedrag van 950 gulden heeft
gekocht voor Jan Abrams Haveman.
Op het vierde perceel is het hoogste bod geweest 100 gulden dat gedaan is door de arbeider
Wilke Jans Buseman, voor welk bedrag hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels in
aanwezigheid van de landgebruiker Freerk Klaassens Harding en van de kleermaker Harm
Hindriks Keizer, beiden wonende te Nieuwe Pekela. [zie voor de provisionele veiling akte
nummer 1815-214].
218 - 27 dec. 1815.
Freerk Klaassens Harding, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, veilt en verkoopt in het
openbaar aan de meestbiedende:
1. een huis, genummerd 26 met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
eigen grond;
2. twee kampen bouwland, groot plm. drie mudde, eveneens gelegen te Nieuwe Pekela in de
plaats van Fokke Joestens, te weten: zuidkant, stadsgrond, op nummer 20;
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3. een kamp land, mede aldaar gelegen in de plaats van Fokke Joestens voornoemd.
Perceel een wordt verkocht aan de kleermaker Harm Hindriks Keizer, voor 628 gulden.
De percelen twee en drie worden ingetrokken en worden dus niet verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Reinder Jans Boeling, beiden wonende te Nieuwe
Pekela.
1816
001 - 4 jan. 1816.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, verkoopt in het openbaar de volgende
scheepsaandelen:
1. 1/32 portie in het kofschip "de jonge Margina" genaamd, bevaren door de schipper Geert H.
Nieten;
2. 1/32 portie in het kofschip "de vrouw Engetta" genaamd, bevaren door de schipper H.J. Dik;
3. 1/31 portie in het kofschip "de vrouw Margaretha" genaamd, bevaren door de schipper Harm
J. Veen;
4. 1/32 portie in het kofschip dat voorheen bevaren is door de schipper Klaas Piekes en
momenteel door Daniel Moldenhauer;
5. 1/32 portie in het kofschip "de vrouw Jaapkina" genaamd, bevaren door de schipper Wolter
Jans de Boer.
Perceel een wordt verkocht voor 110 gulden aan de schipper Klaas Okkes Kuiper, wonende te
Oude Pekela;
Perceel twee wordt ingetrokken;
Perceel drie wordt verkocht voor 115 gulden aan de negotiant Wibrandus Kranenborg, wonende
te Oude Pekela;
Perceel vier wordt ingetrokken;
Perceel vijf wordt verkocht voor 105 gulden aan de scheepskapitein Pieter Berends Kolk,
wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de
schipper Daniel Moldenhauer, wonende te Nieuwe Pekela.
002 - 4 jan. 1816.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Daniel F.
Moldenhauer, wonende te Nieuwe Pekela, 1/32 portie in het kofschip dat voorheen bevaren is
door de schipper Klaas Piekes en momenteel door Daniel Moldenhauer. Verkoopprijs: 275
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
003 - 5 jan. 1816.
Pieter Berends Kolk, schipper, wonende te Oude Pekela, handelende uit naam van zijn
huisvrouw Jantje Derks Mooi en de schipper Hero Willems Kiers, wonende te Oude Pekela,
handelende uit naam van zijn huisvrouw Fennechien Derks Mooi, te samen als erfgenamen van
wijlen Derk Jacobs Mooi en bij scheiding en deling met hun moeder Jantje Hindriks, weduwe
van Derk Jacobs Mooi dit recht volledig uit diens nalatenschap aan zich bekomen, die als
daartoe het recht hebbende bekomen bij vonnis op en tegen Reint Boeles uit Oude Pekela, als
gedaagde gewezen bij de rechtbank te Winschoten van 16 juni 1813, verkopen in het openbaar
ten bate of ten laste van Reint Boeles voornoemd de volgende vaste goederen, waarvan de
eigendom aan hen, vanwege hun echtgenotes is gereserveerd ingevolge koopbrief van 2 mei
1798 en daarvan gemaakte cessiebrief van 2 mei 1801, beide voor pastoor en geëligeerden te
Oude Pekela verleden. De vaste goederen bestaan uit een halve veenplaats, waarop twee huizen
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zijn gebouwd, gelegen te Oude Pekela op eigen grond, noordkant, grenzende ten noorden aan de
Kibbelgaren.
Koper is, voor 1.555 gulden, geboden door de landbouwer Geert Hindriks Gortemaker,
wonende te Oude Pekela. Stelt zich borg de landgebruiker Jan Halbes Potjewijt, eveneens
wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
004 - 9 jan. 1816.
Luppe Alberts Horst, smidsbaas, wonende te Oude Pekela, voor zich zelf en als bezittende de
nalatenschap van zijn overleden echtgenote Trijntje Stoffers, draagt het recht over aan de
schipper Derk Jans Greven, wonende te Nieuwe Pekela, van een bedrag van 450 gulden die hij
ingevolge verzegelde rentebrief van 16 mei 1804, verleden voor pastoor Meurs te Oude Pekela,
nog te vorderen had van de volmachten van de school bij het middenste verlaat te Oude Pekela,
welke volmachten thans zijn de touwslager Harm Erenst Schreuder en de bakker Lammert
Eilders Bakker, beiden wonende te Nieuwe Pekela, alsmede de bakker Hindrik Eenjes de Boor,
wonende te Oude Pekela, die tevens verschenen voor hun mede gevolmachtigde, de koopman te
Oude Pekela Jan Geerts Maurits.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Johannes H. Adams, eveneens wonende te Oude
Pekela.
005 - 10 jan. 1816: [zie ook akte 1816-010].
De heer en mr. Johannes Joachim Meder, procureur bij de rechtbank te Winschoten en wonende
aldaar, optredende voor Roelf Isebrands Bultena en diens consorten, zijnde Roelf Isebrands
Bultena, bakker te Bellingwolde, Roelf A. Pot, bakker op de Draijerij onder Bellingwolde
nomine uxoris Tetje Isebrands Bultena, Willemina Isebrands Bultena, kasteleinse te Zuidbroek,
Willem Isebrands Bultena, kastelein, wonende te Oude Pekela, voor zich zelf en als
gemachtigde van Jean Baptiste Begeaux en diens huisvrouw Frouwe Kranenborg, Harm Derks
Hesselink, scheepstimmerman te Oude Pekela, nomine uxoris Grietje Isebrands Bultena en mr.
Arnold Hendrik Koning, notaris te Bellingwolde, benoemd om te vertegenwoordigen de
persoon van Focke Arius Kranenborg, allen, zowel voor zichzelf en in hoedanigheid van
(evenals de bakker Jan Isebrands Mulder, wonende op de Bult) erfgenamen van hun ouders en
grootouders, wijlen Isebrand Meertens Bultena en zijn laatst overleden vrouw, Frouwe Roelfs,
eisers op en tegen Okko Isebrands Bultena, wonende op de Bult onder Bellingwolde, als hun
debiteur, uitgesproken bij vonnis op een recht van 113 gulden en 11 stuivers en gerechtelijk is
toegewezen:
1. een huis, staande op de Bult, en beklemde landerijen, gelegen bij de Bult;
2. plm. 15 deimten groen- en bouwland, gelegen tussen de Draijerij kort bij de
Bellingewolderschans.
Ten einde deze wegens wanbetaling van 17.183 gulden, 10 stuivers en zes duiten waartoe de
debiteur Okke Isebrands Bultena voornoemd is veroordeeld, te diens bate of laste in het
openbaar te verkopen.(dus gerechtelijk te verkopen):
1. het huis, wordende thans bewoond en gebruikt door Okko Isebrands Bultena, staande en
gelegen op de Bult onder Bellingwolde;
2. de vaste en altoos durende beklemming van plm. 40½ deimatten land, gelegen in diverse
kampen op de Tjuchen bij de Bult;
3. plm. 15 deimten eigen land, gelegen tussen de Draijerij en de Oude Schans. Dit perceel
wordt opgesplitst in drie afdelingen.
De provisionele verkoop vindt heden plaats en de definitie verkoop zal plaatsvinden op 17
januari 1816.
Het hoogste bod op perceel een is geweest 5.000 gulden, gedaan door Willem Isebrands
Bultena, kastelein te Oude Pekela;
Het hoogste bod op perceel twee is geweest 4.500 gulden, eveneens gedaan door Willem
Isebrands Bultena voornoemd;
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Het hoogste bod op perceel drie, eerste afdeling, is geweest 1.800gulden, gedaan door Roelf
Abels Pot, bakker op de Draijerij;
Het hoogste bod op perceel drie, tweede afdeling, is geweest 1.900 gulden, gedaan door de
meergenoemde Willem Isebrands Bultena;
Het hoogste bod op perceel drie, derde afdeling, is geweest 1.000 gulden, gedaan door Roelf A.
Pot voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te De Bult in het huis van Okko Isebrands Bultena in aanwezigheid van
de deurwaarder te Oude Pekela Rente Harms Middel en van de deurwaarder Hindericus
Schetsberg, wonende te Bellingwolde.
006 - 13 jan. 1816.
Op dringend verzoek van Harm Wubbes Bruining, landeigenaar, wonende te Weende onder
Vlagtwedde, in hoedanigheid van voogd of voormond over de kinderen van wijlen Aike
Nannings wordt aan de landgebruiker Derk Wilts Kramer, wonende te Nieuwe Pekela,
opzegging gedaan van een bedrag van 500 gulden zoals deze Derk Wilts Kramer als erfgenaam
en opvolger van wijlen diens vader Wilt Roelfs en vrouw wijlen Harmke Derks ingevolge
verzegelde rentebrief van vijf mei 1787, destijds verleden voor de heer Drost van Swinderen te
Wedde, schuldig is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
007 - 13 jan. 1816.
De heer en mr. Johannes Joachim Meder, procureur bij de rechtbank te Winschoten en aldaar
wonende, optredende namens de kandidaat in de Godgeleerdheid Sipko de Jonge, wonende te
Oude Pekela en de koopmansknecht Berend de Jonge, wonende te Groningen en voor hen
vervolgende de zaak betreffende de openbare verkoop van de vaste goederen uit de
nalatenschap van wijlen Jacobus de Jonge, in leven genees- en heelmeester te Oude Pekela en
aldaar overleden op 13 maart 1815, welke openbare verkoop is geboden bij vonnis van de
rechtbank te Winschoten van 21 december 1815, den vijfden dezer aan de heer Uge Uges als
procureur van Anna Aapkens, wonende te Winschoten, als wettig voogdes over haar
minderjarige dochter met wijlen bovengenoemde Jacobus de Jonge in echte verwekt en voor
zover nodig geassisteerd door Jannes Steenstra, wonende te Winschoten als toeziend voogd
over deze minderjarige dochter alsmede aan genoemde Anna Aapkens gerechtelijk aangezegd,
bij mij notaris als tot het houden van bedoelde verkoop [....].
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
008 - 15 jan. 1815.
Op verzoek van Bastiaan Roelfs Meining, bakker, wonende te Oude Pekela, die aan de notaris
een vonnis van de rechtbank te Winschoten overlegt waarin op berusting van de gedaagden,
zijnde de schoenmaker Eltje Schmaal en zijn vrouw Grietje Fokkes, wonende te Nieuwe
Pekela, op 12 juli 1815 tegen hun uitgesproken, vindt de gerechtelijke verkoop plaats van een
huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummer 29, ten einde
deze wegens het niet betalen van een bedrag van 600 gulden, ten bate of ten laste van hen te
verkopen. Het hoogste bod is gedaan door de bakker Jan Abrams Haveman, wonende te Oude
Pekela voor 625 gulden waarbij hij verklaart geboden te hebben voor zijn vader, de bakker
Abram Jans Haveman, wonende te Nieuwe Pekela. Jan Abrams Haveman voornoemd stelt zich
borg voor zijn vader terwijl de eveneens verschenen koopman Willem Sleumer, wonende te
Nieuwe Pekela, zich borg stelt voor Jan Abrams Haveman voornoemd. Gedaan en gepasseerd te
Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Gerrit N. Stikker in aanwezigheid van deze en van
de schipper Jan Wolters Schuring, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.

158

009 - 17 jan. 1816.
Hindrik Alles Buining, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Jan
Menses de Vries, zonder vaste woonplaats, inwonende bij zijn vader in diens vaartuig, zich
thans bevindende te Groningen, een tjalkschuitje, groot plm. negen lasten, waarvoor het in de
meetbrief bekend staat, met diens annexen, zoals laatst bevaren is door Mense Jochems de
Vries. Verkoopprijs: 400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de commies bij de schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
010 - 17 jan 1816: [zie ook akte 1816-005].
Finale verkoop in aansluiting op akte 005 van 10 jan. 1816.
De hoogste bieder op de percelen een en twee is geweest de landbouwer Egbert Hindriks
Waalkens, wonende op de Bult onder Bellingwolde, voor 10.570 gulden en is daarvoor koper
geworden.
De hoogste bieders op perceel drie, eerste afdeling zijn geweest de herbergier Heike Ipes Koens,
wonende op de Draijerij onder Blijham en de bakker Roelf Abels Pot, eveneens wonende op de
Draijerij onder Bellingwolde, voor 2.000 gulden waarvoor zij koper zijn geworden.
De hoogste bieder op perceel drie, tweede afdeling is geweest de landbouwer Luiken Pieters
Dijkema, wonende op de Hamdijk onder Bellingwolde voor 2.400 gulden, welk bod hij heeft
gedaan voor rentenier Adriaan Meinet, wonende te Oudeschans, waarvoor deze koper is
geworden.
De hoogste bieder op perceel drie, derde afdeling is geweest Berend Jans ten Have, zonder
beroep, wonende te Oudeschans voor 1.600 gulden, welk bod hij heeft gedaan voor zijn broer
Jacob Jans ten Have, zonder beroep, wonende te Oudeschans, waarvoor deze koper is
geworden.
Gedaan en gepasseerd te De Bult in het huis van Okko Isebrands Bultena in aanwezigheid van
de deurwaarder te Oude Pekela Rente Harms Middel en van de deurwaarder Hindericus
Schetsberg, wonende te Bellingwolde.
011 - 18 jan. 1816.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Derk Renses Huzinga, zonder vaste woonplaats en wonende in zijn schip, een praamschip, lang
plm. 50 en breed 12 voet Groninger maat, door de verkoper te Oude Pekela nieuw gebouwd en
vandaar fris van de bijl ter water gelaten: Koopprijs: 625 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de schout, Jannes Pieters Oosterend en de deurwaarder Rente Harms Middel,
beiden wonende te Oude Pekela.
012 - 18 jan. 1816: [repertorium].
Huwelijkstoestemming door Catharina Smit, weduwe Meurs, van Oude Pekela tot het huwelijk
van Gerardus Johannes Meurs met Hester Catharina Wichers.
013 - 19 jan. 1816.
Jan Alberts, bijgenaamd Hensums, landgebruiker, wonende te Ter Apel, mede verschenen voor
zijn echtgenote Jantien Jans, neemt genoegen met de mondelinge opzegging als aan hem en zijn
vrouw gedaan is tegen de arbeider Wilte Alberts Wilts, wonende te Onstwedde, voor hem zelf
en voor zijn mede-erfgenaam van wijlen Hindertien Jans, in leven weduwe van Albert Wilts,
van een bedrag van 50 gulden die zij, comparant en vrouw ingevolge onderhandse obligatie van
1 mei 1804 van Hindertien Jans voornoemd op rente hadden genomen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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014 - 19 jan. 1816.
Klaas Lammerts Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela en aldaar wonende, namens
zijn echtgenote Grietje Hindriks Cappen, voorts de heer Tjaarda de Cock, schout van de
gemeente Wildervank, namen zijn echtgenote Jantje Hindriks Cappen; verder nog de bakker Jan
Eltjes Degenhart wonende te Nieuwe Pekela, namens zijn afwezige zoon Hindrik Jans
Degenhart en de koopman Eltje Jans Degenhart, wonende te Oude Pekela, namens zijn
afwezige broer Hindrik Jans Degenhart, representanten van hun overleden moeder Jaapkien
Hindriks Cappen, in leven echtgenote van Jan Eltjes Degenhart voornoemd, allen te samen met
de kinderen van Arend Rengers Brouwer bij wijlen Derkien Hindriks Cappen in echte verwekt
en voor welke kinderen de voornoemde Klaas Lammerts Tiktak en Tjaarda de Cock alsmede
Jan Eltjes Degenhart en Eltje Jans Degenhart en eindelijk nog de landbouwer Arent Rengers
Brouwer, wonende te Nieuwe Pekela als vader en elk in solidum instonden, eigenaars van de
nader te noemen vaste goederen, verkopen:
1. een huis getekend nummer 212, met een tuin en gehele daarachter liggende plaats, bestaande
uit groen- en bouwland, groot plm. 20 deimten, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, stadsgrond, nummer 30;
2. een halve veenplaats, gelegen in de Noorderkolonie te Nieuwe Pekela, stadsgrond, nummer
14;
3. een kamp bouwland, groot plm. 50 stok, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond,
nummer 57;
4. een kamp bouwland als onder 4;
5. een kamp bouwland als onder 4.
Het hoogste bod op perceel 1 is geweest 2.860 gulden, gedaan door Jan Wolters Schüring,
waarvoor deze koper is geworden.
De overige percelen zijn ingetrokken.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de herbergier Johannes Paulus
Kelderman in aanwezigheid van deze en van de landbouwer Eertwijn Willems Boswijk,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
015 - 19 jan. 1816.
Klaas Lammerts Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela en aldaar wonende, verkoopt
een tjalkschip aan de schipper Hindrik Boels Bakker, wonende te Nieuwe Pekela
Gedaan en opgemaakt te Nieuwe Pekela in het huis van de herbergier Johannes Paulus
Kelderman in aanwezigheid van deze en van de landbouwer Eertwijn Willems Boswijk,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
016 - 19 jan. 1816.
Roelf Klaassen, koopman en de landbouwer Arent Rengers Brouwer, beiden wonende te
Nieuwe Pekela, verkopen aan de landbouwer Eertwijn Willems Boswijk, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, het veen dat de verkopers hebben in de 100 roeden, gelegen in de 20e 100 roe
aan de oostkant van het Stadskanaal alsmede het veen dat zij hebben in de 100 roeden, gelegen
in de 25e 100 roeden aan de westkant van het Stadskanaal, behorende de ondergrond aan de
stad Groningen, om te vergraven, voor een bedrag van 315 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de herbergier Johannes Paulus
Kelderman in aanwezigheid van deze en van de scheepstimmerman Klaas Lammerts de Jonge,
wonende te Oude Pekela.
017 - 19 jan. 1816.
Klaas Lammerts de Jonge, scheepstimmerman te Oude Pekela en de landgebruiker Jan Hindriks
Naatje, wonende te Nieuwe Pekela, verkopen aan de landgebruiker Lammert Klaassens Tiktak,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, twee 2/32 porties in het kofschip "de vrouw Annegina",
wordende gevoerd door kapitein Rente Wessels Huisman. Koopprijs: 600 gulden.
Gedaan en opgemaakt te Nieuwe Pekela in het huis van de herbergier Johannes Paulus
Kelderman in aanwezigheid van deze en van de landbouwer Eertwijn Willems Boswijk,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
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018 - 20 jan. 1816.
Hindrik Hindriks Waarsing en Wubbe Jans Veldhuis, landbouwers, de eerstgenoemde wonende
te Louwde en de laatstgenoemde te Veldhuis, beiden in het kerspel Sellingen, verschenen
namens hun mede-geïnteresseerden in de meentegronden van Louwde, verkopen aan de
arbeider Engel Alberts Nieuwkamp, wonende te Louwde, een stuk ongecultiveerde
meentegrond, groot plm. een mudde en gelegen bij Louwde onder Sellingen. Koopprijs: 75
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
019 - 22 jan. 1816: [repertorium].
Verklaring van Albert P. De Jonge, Nanno Jans Mulder en J.T. Klatter dat Klaas Harms
Potjewijt en vrouw Jeltje Jans overleden zijn.
020 - 22 jan. 1816.
Anna Jurriens, zonder bepaald beroep, echtgenote van de schipper Jan Reinders Boeling,
wonende te Nieuwe Pekela, ontvangt uit handen van de schipper Derk Jans Greven, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, 100 gulden, zijnde het volle koopschat waarvoor de arbeider Wilke
Jans Buseman, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, koper is geworden van een kamp land,
gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 20.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de schipper Hindrik Boels Bakker, wonende te Nieuwe Pekela.
021 - 23 jan. 1816.
Testament van de landbouwer Jan Jans Oosterhuis, wonende te Nieuwe Pekela. Hij benoemt als
erfgenamen Harmke Freerks Boels, dochter van de brouwer Freerk Boels en de varensgezel
Harmannus Eilardus Sleehuis, te weten Harmke Freerks Boels voor de ene helft en Harmannus
Eilardus Sleehuis voor de andere helft. En als de laatstgenoemde Harmannus Eilardus Sleehuis
vóór hem mocht overlijden, dan zal Harmke Freerks Boels zijn gehele nalatenschap erven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze, van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, van de gemeentebode
Berend Drijfhamer en van de commissionair Reinder Barghuis, allen wonende te Oude Pekela.
022 - 24 jan. 1816.
Roelf Jans Lukens, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, in zijn hoedanigheid van
erfgenaam van wijlen Woltje Jans, in leven echtgenote van Klaas Jurriens en de schipper Frans
Zeven, wonende te Oude Pekela en in deze verschenen namens zijn neef, de landbouwer Klaas
Jurriens, wonende te Nieuwe Pekela, verkopen twee losse zitplaatsen in de gereformeerde kerk
te Nieuwe Pekela, te weten een vrouwen- en mannen zitplaats, die nu nog mandelig toebehoren
aan Roelf Jans Lukens en aan Klaas Jurriens voornoemd.
De vrouwenzitplaats wordt verkocht aan de schipper Harm Gerrits Bosker, wonende te Nieuwe
Pekela voor 130 gulden, terwijl de mannenzitplaats wordt verkocht aan de landgebruiker te
Nieuwe Pekela Klaas Alberts de Boer voor 60 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Willem Melles Pott in
aanwezigheid van deze en van de boerenknecht Jan Gotlieb Heibroek, beiden wonende te Oude
Pekela.
023 - 24 jan. 1816.
Roelf Jans Lukens, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, in zijn hoedanigheid van
erfgenaam van wijlen Woltje Jans, in leven echtgenote van Klaas Jurriens en de schipper Frans
Zeven, wonende te Oude Pekela en in deze verschenen namens zijn neef, de landbouwer Klaas
Jurriens, wonende te Nieuwe Pekela, verkopen de volgende vaste goederen die thans nog
onverdeeld door hen worden bezeten:
1. een huis, genummerd 33, met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
eigen grond, op plaats nummer 11;
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2. een kamp bouwland, meest met rogge bezaaid, groot plm. 2a deimt, mede gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, op plaats nr. 11;
3. een huis, genummerd 492, met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op plaats nummer16;
De volgende percelen 4 - 7 zijn alle gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op plaats
nummer 18.
4. een stuk groenland groot plm. twee deimt;
5. vijf stukjes land aaneen gelegen, groot plm. 6 ½ mudden;
6. een stuk groenland groot plm. twee mudden;
7. drie stukken bouwland, groot plm. vier mudden.
De percelen 1 en 2 worden verkocht voor 1.625 gulden aan Frans Zeven voornoemd, in zijn
hoedanigheid van gemachtigde voor Klaas Jurjens voornoemd.
De percelen 3, 4, 5, 6 en 7 zijn verkocht voor 1.420 gulden aan Roelf Jans Lukens voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Willem Melles Pott in
aanwezigheid van deze en van de boerenknecht Jan Gotlieb Heibroek, beiden wonende te Oude
Pekela.
024 - 25 jan. 1816.
Roelf Geerts Suk, landbouwer, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote
Elsien Willems, verkoopt aan de stadsveenmeester Goedhart Borgesius, wonende te Oude
Pekela en aan diens echtgenote Wendeltje Aapkens, o.a. een put of stuk hoogveen, groot plm.
twee mudden land, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, op de nummers 19½, 20 en
20½ boven de Veendijk. Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de landbouwer Derk Berends Kuiper, eveneens wonende te Oude
Pekela. [Roelf Geerts Suk tekent met Roelf Geerts Kok].
025 - 25 jan. 1816.
Roelf Geerts Suk, landbouwer, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote
Elsien Willems, verkoopt aan zijn zoon, de landgebruiker Geert Roelfs Suk, wonende te Oude
Pekela en zijn echtgenote Annechien Joestens Sprik, een huis getekend nummer 264 met een
tuin en een stukje groenland, te samen groot plm. een mudde, staande en gelegen te Oude
Pekela, zuidkant, eigen grond, boven de Veendijk, op de plaats 19½, 20, 21, 22, 23 en 23½.
Verkoopprijs 400 gulden met recht van bewoning van een kamertje door de verkoper.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de landbouwer Derk Berends Kuiper, eveneens wonende te Oude
Pekela. [Roelf Geerts Suk tekent met Roelf Geerts Kok].
026 - 25 jan. 1816.
Roelf Geerts Suk, landbouwer, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote
Elsien Willems, verkoopt aan de landbouwer Derk Berends Kuiper en diens echtgenote Janna
Alberts Frint enige stukken land en dallen, allen gelegen te Oude Pekela, zuidkant, boven de
Veendijk, op de nummers 19½, 20 en 20½ bij de Compagniesterwijk, alle eigen grond.
Verkoopprijs: 650 gulden. Dit bedrag wordt ontvangen uit handen van de oud-veenmeester
Eltje Jacobs Eltjens, wonende te Oude Pekela.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van deze
en van de koopman Udo Freerks Zuiderveen, eveneens wonende te Oude Pekela. [Roelf Geerts
Suk tekent met Roelf Geerts Kok].
027 - 25 jan. 1816.
Willem Geuchies Stuit, schipper, wonende te Wildervank, verkoopt aan de koopman Udo
Freerks Zuiderveen, wonende te Oude Pekela, een oude tjalkschuitshol, groot plm. 25 last en
door de verkoper als schipper bevaren geweest. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de landeigenaar Lammert Klaassens Tiktak, wonende te Nieuwe
Pekela.
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028 - 25 jan. 1816.
Hindrik Willems Blaauw, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, voor hem zelf en als bezittende
de boedel van zijn overleden echtgenote Trijntje Wolters, neemt genoegen met de mondelinge
opzegging die aan hun is gedaan door de korenmolenaar Jan Teunis Klatter en de oud-schipper
Berend Geerts Kolk, beiden wonende te Oude Pekela, in hun hoedanigheid van administrateurs
van de boedel die door Derk Harms Hesselink aan zijn kinderen is gedonateerd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
029 - 27 jan. 1816.
Harm Jans Tunteler, land- en veengebruiker en zijn echtgenote Antje Harms Nannings,
wonende te Nieuwe Pekela, verkopen aan de eerzame veenboer Otte Jans Smit, wonende op het
Stadskanaal, een hele veenplaats met zijn ondergrond, gelegen tegen de 26 100e roe bij het
Stadskanaal, ten oosten van de Veenhuizen. Verkoopprijs: 4.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, beiden wonende te
Oude Pekela.
030 - 29 jan. 1816.
Lammert Jans de Jonge, oud-scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela verklaart dat hij op
zijn scheepswerf te Oude Pekela in 1805 heeft gebouwd en voltooid het kofschip genaamd "de
vrouw Gezina", zoals thans door Derk Jans Greven als schipper wordt bevaren, zijnde lang in
de kiel 84 voet, breed over zijn berghouten 18 voet en hol op zijn uitwatering 10 voet, alles
Groninger maat. En dat hij het genoemde kofschip van zijn scheepstimmerwerf voornoemd fris
van de bijl heeft te water gebracht en aan de schipper Derk Jans Greven in voornoemd jaar 1805
heeft afgeleverd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verlaatsmeester Hindrik Jacobs
Draaijer in aanwezigheid van deze en van de schipper Arent Klaassen, beiden wonende te Oude
Pekela.
031 - 29 jan. 1816.
Willem Aikens Onweer, weversbaas, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor de erven
van wijlen zijn overleden echtgenote Marijke Wessels, verkoopt aan mejuffer Maria Oda Cox,
zonder bijzonder beroep, inwonende bij haar broer, de heer Pastoor Petrus Ludovicus Cox te
Oude Pekela, een huis getekend met nummer 554 met een tuin, staande en gelegen te Oude
Pekela bij de zogenaamde Roomse wijk, noorkant, stadsgrond op de nummers 18 en 19.
Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in de roomse pastorie in aanwezigheid van de weversbaas
Jan Berends Sillius en de kleermaker Augustinus Deiman, beiden wonende te Oude Pekela.
032 - 29 jan. 1816.
Niklaas Arends Frint, blaauwverver, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de eerzame
rentenier Berend Geerts Kolk, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 400 gulden.
Stelt als onderpand een huis, getekend met nummer 589 met een tuin, staande en gelegen te
Oude Pekela, noordkant. Eveneens verschijnt Grietje Harms Meiboom, zonder bijzonder
beroep, zijnde weduwe van Arent Nicolaas Frint, wonende te Oude Pekela, die zich inlaat als
borg.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Niklaas Arends Frint in aanwezigheid van
de zilversmid Okke Hindriks Huizing en van de verlaatsmeester Gerhardus Koops, beiden
wonende te Oude Pekela.
033 - 29 jan. 1816.
De heer en mr. Johannes Joachim Meder, procureur, wonende te Winschoten, namens Sipko
Adriaan de Jonge, kandidaat in de Godgeleerdheid, wonende te Oude Pekela, die eveneens
verscheen en de koopmansknecht Berend de Jonge, wonende te Groningen, eisers tegen
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mejuffrouw Anna Aapkens, wonende te Winschoten als wettige voogdes over haar minderjarige
dochter bij wijlen de heer Jacobus de Jonge in echte verwekt en voorzover nodig geassisteerd
door de bode van dwangbevelen, Jannes Steenstra, wonende te Winschoten, als toeziend voogd
over de bedoelde minderjarige dochter, welke Steenstra eveneens verscheen. Wordt thans door
de notaris overgegaan tot de voorlopige verkoop van enige goederen, nagelaten door wijlen
Jacobus de Jonge voornoemd.
De hoogste bieder op het eerste perceel, zijnde een moestuin, is de negotiant Wibrandus
Kranenborg, wonende te Oude Pekela, voor 3.100 gulden.
De hoogste bieder op het tweede perceel is de schipper Harm Teunis Hut, wonende te Oude
Pekela, voor 310 gulden.
De hoogste bieder op het derde perceel is de mulder Harm Hindriks Mulder, wonende te Oude
Pekela, voor 155 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. a is de griffier bij het vredegerecht Adriaan
Wildervank Bruins, wonende te Pekela, voor 335 gulden.
Op het vierde perceel, sub. b is geen bod gedaan.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. c is de kastelein Klaas Franken, wonende te Oude
Pekela, voor 205 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. d is de korenmolenaar Jan Teunis Klatter,
wonende te Oude Pekela, voor 210 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. e is de kastelein Klaas Franken voornoemd, voor
105 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. f is de arbeider Kornelis Geerts Veen, wonende te
Oude Pekela, voor 125 gulden.
De finale verkoop van deze goederen zal plaatsvinden op 1 februari 1816 in het huis van de
veenmeester Middel te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela. [zie ook akte 1816-039].
034 - 30 jan. 1816.
Egbert Jans Egberts, boer, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de boer Jan Hiddes
Bessembinders, wonende te Ter Haar bij Ter Apel, een akker bouwland, groot plm. drie mudde
en 14 mollen, gelegen op de Holthe bij Onstwedde. Verkoopprijs: 700 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodoricus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
035 - 30 jan. 1816.
Derk Hansens Huitsing, boer, wonende te Onstwedde, neemt op rente van de eerzame boer Jan
Hiddes Bessembinders, wonende te Ter Haar bij het klooster Ter Apel, een bedrag van 1.000
gulden. Stelt als borg zijn vier waartallen, liggende over het Onstwedder hamrik.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
036 - 30 jan. 1816.
Jan Alberts Tempel, arbeider, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de arbeider Wilte Ottes
Snijder, eveneens wonende te Onstwedde, een huis getekend met nummer 102 met een tuin,
staande en gelegen te Onstwedde. Verkoopprijs: 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh, beiden
wonende te Oude Pekela.
037 - 30 jan. 1816.
Testament van de boer Elze Hazelhoff junior, wonende te Lutjeloo onder Wedde. Benoemt tot
zijn universele erfgenaam zijn echtgenote Harmina Addes Boers.
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Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van de kastelein Elze Hazelhoff senior in
aanwezigheid van de arbeider Jan Jans Kleun, van de schipper Jannes Kroon, van de
boerenknecht Hindrik Jans Kibber en van de knopenmaker Aike Jans Stobbe, allen wonende te
Wedde.
038 - 30 jan. 1816.
Testament van Harmina Addes Boers, zonder bijzonder beroep, echtgenote van Elze Hazelhoff
junior, wonende te Lutjeloo onder Wedde. Benoemt tot haar universele erfgenaam haar
echtgenoot Elze Hazelhoff.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van de kastelein Elze Hazelhoff senior in
aanwezigheid van de arbeider Jan Jans Kleun, van de schipper Jannes Kroon, van de
boerenknecht Hindrik Jans Kibber en van de knopenmaker Aike Jans Stobbe, allen wonende te
Wedde.
039 - 1 febr. 1816.
Finale verkoop van de goederen genoemd in akte 33 in aanwezigheid van de in deze akte
genoemde personen.
De hoogste bieder op het eerste perceel, zijnde een moestuin, is de koopmansknecht Berend
Haitsema de Jonge, wonende te Groningen, voor 4.555 gulden.
De hoogste bieder op het tweede perceel is de schipper Harm Teunis Hut, wonende te Oude
Pekela, voor 405 gulden.
De hoogste bieder op het derde perceel is de koopmansknecht Berend Haitsema de Jonge
bovengenoemd, wonende te Groningen, voor 215 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. a is de landbouwer Boelo Doedens Eltjens,
wonende te Pekela, voor 510 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. b zijn de bakker Ludolf Heres, de zilversmid
Johannes Nijholt, de zilversmid Okke Huising en de schuitenvaarder Jacob Mooi, allen
wonende te Oude Pekela, voor 455 gulden
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. c is de koopman Eltje Jans Degenhart, wonende te
Oude Pekela, voor 235 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. d is de kastelein Klaas Franken, wonende te Oude
Pekela, voor 215 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. e is de koopman Harm Geerts Smit, wonende te
Oude Pekela, voor 120 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub. f is de meester schoenmaker Geert Dubben,
wonende te Oude Pekela, voor 107 gulden.
De hoogste bieder op het vierde perceel, sub g en h is de veenmeester Harm Jans Middel,
wonende te Oude Pekela, voor146 gulden.
Gesloten en voltooid te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de schipper Pieter Berends Kolk en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, beiden wonende te Oude Pekela. [zie ook akte 1816-033].
040 - 3 febr. 1816.
Testament van de landbouwer Jan Aukus Doornbos, wonende te Zuiderveen onder Oude
Pekela. Hij legateert aan zijn echtgenote gedurende haar leven het vruchtgebruik van zijn gehele
nalatenschap.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze, van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, van de zilversmid Simon Pots en van de
gemeentebode Berend Drijfhamer, allen wonende te Oude Pekela.
041 - 3 febr. 1816.
Testament van Hindertje Jans, zonder bijzonder beroep, echtgenote van Jan Aukes Doornbos,
wonende te Zuiderveen onder Oude Pekela. Zij legateert aan haar echtgenoot Jan Aukes
Doornbos zijn leven lang het vruchtgebruik van haar gehele nalatenschap.
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Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze, van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, van de zilversmid Simon Pots en van de
gemeentebode Berend Drijfhamer, allen wonende te Oude Pekela.
042 - 3 febr. 1816.
Jan Fransens Smith, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de varensgezel Harm
Pieters Speulman, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis en tuin, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 12. Verkoopprijs: 480 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van Koert Jans Dik, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
043 - 3 febr. 1816.
Jan RoelfsTuntelder, schipper, wonende te Oude Pekela , verkoopt aan de schipper Rente
Wessels Huisman, wonende te Nieuwe Pekela, een vrouwenzitplaats in de gereformeerde kerk
van Nieuwe Pekela. Verkoopprijs: 115 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van Koert Jans Dik, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
044 - 5 febr. 1816: [repertorium].
Volmacht van Wendeltje Aapkens. Geassisteerd door haar man Goedhart Borgesius van Pekela
op Lambertus Atzema te Groningen om in de scheiding van de nalatenschap van wijlen Donco
Zagezam (?) en vrouw Grietje Jacobs voor haar minderjarig dochtertje Trijntje op te treden en
voor haar toe te zien.
045 - 6 febr. 1816.
Harm Jans Bok, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, heeft op verzoek van de rederij
van nader te noemen schip, voor welke rederij verschenen de boekhouder Harm Harms de Boer,
koopman van beroep en de schipper Berend Joesten de Jonge, beiden wonende te Nieuwe
Pekela, gebouwd op zijn scheepstimmerwerf te Oude Pekela en in de maand november 1815
fris van de bijl te water gelaten een nieuw smakschipshol, hebbende de naam gekregen van "De
goede Hoop" en zullende bevaren worden door de schipper Berend Joesten de Jonge
voornoemd, zijnde lang over steven 75 voet, breed over zijn berghouten 18 voet en hol op diens
uitwatering negen voet, alles nagenoeg en naar Groninger maat gerekend.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landeigenaar Jurjen Koerts junior, de laatste wonende te
Nieuwe Pekela.
046 - 6 febr. 1816.
Jan Hindriks Jabben, landgebruiker, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de arbeider Alver
Hiskus, eveneens wonende te Onstwedde, een akker bouwland, groot plm. drie bak, liggende in
de Dille op de Onstwedder Holte bij Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landeigenaar Jurjen Koerts junior, de laatste wonende te
Nieuwe Pekela.
047 - 6 febr. 1816.
Klaas Jurriens, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, aan de ene kant en de boer Roelf
Jans Lukens, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, aan de andere kant maken een onderlinge en
minnelijke scheiding in de effecten, papieren en verzegelingen, die door eerstgenoemde en
diens vrouw, wijlen Woltje Jans, in leven mandelig zijn bezeten en door het overlijden van
Woltje Jans voornoemd voor de ene helft thans toekomen en vererft zijn op de comparant aan
de andere kant als universeel erfgenaam van meergemelde Woltje Jans.
Klaas Jurriens voornoemd ontvangt een bedrag van 4. 872 gulden terwijl Roelf Jans Lukens ten
deel is gevallen een bedrag van 4.847 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Klaas Jurriens in aanwezigheid van de
schipper Engelke Jacobs Looze en van de glazenmaker en verver Andries Christopher Koch,
beiden wonende te Nieuwe Pekela.
Wegens ouderdom heeft Klaas Jurriens teveel moeite om te tekenen, reden waarom hij dit
overlaat aan zijn neef, de schipper Frans H. Seven.
048 - 6 febr. 1816.
Huwelijkscontract tussen de schipper Reinder Jans Boeling, wonende te Nieuwe Pekela,
meerderjarige zoon van Jan Reinders Boeling en vrouw Anna Jurriens, als bruidegom &
Swaantje Jacobs, zonder beroep, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, meerderjarige dochter
van wijlen Jacob Jans en vrouw, wijlen Gepke Harms, als bruid.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Jan Reinders Boeling in aanwezigheid
van de varensgezellen Hendrik Hendriks Drok en van Pieter Berens Oldenborg, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
049 - 7 febr. 1816.
1. Eltje Harms Gosselaars, weduwe van Nanno H. Siks, kasteleinse, wonende op Klein Ulsda
onder Bellingwolde;
2. Harm Nannes Siks, commissionair;
3. Menso Nannes Siks, stuurman, voor hem zelf en als gevolmachtigde van de heer Pieter
Arkema, medicinae doctor te Munterzijl, namens diens echtgenote Janna Nannes Siks;
4. Geeske Nannes Siks, zonder beroep, de drie laatstgenoemden inwonende bij hun moeder
Eltje Harms Gosselaars voornoemd;
5. Freerk Nannes Siks, boerenknecht, wonende te Oudezijl bij Nieuweschans, zijnde de
nummers twee, drie, vier en vijf voornoemd, kinderen van wijlen Nanno H. Siks en bij Eltje
Harms Gosselaars in echte verwekt.
Betrokkenen gaan over tot de openbare verkoop van:
1. een huis, getekend met nummer 283, met een tuin en appelhof, staande en gelegen op Klein
Ulsda onder Bellingwolde en wordende thans door de vermelde weduwe Siks bewoond;
2. een huis, getekend met nummer 277, waarin drie kamers alsmede de stedevaste en
altoosdurende beklemming van plm. zeven deimten land het bedrag van 60 gulden.
De hoogste bieder op perceel 1. is Harm Nannes Siks voornoemd, waarvoor hij koper is
geworden voor 2.375 gulden, te voldoen aan de heer Harm H. Nap te Groningen 1.725 gulden
en aan de weduwe van Nanno Kranenborg te Oude Pekela een bedrag van 650 gulden.
De hoogste bieder op perceel 2. is de negotiant Harm Harms Nap, wonende te Groningen voor
1.725 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Klein Ulsda in het huis van de weduwe van Nanno Harms Siks in
aanwezigheid van de boer Tunnis Stades Muller en van de slager Jan Hiskes, de eerste wonende
te Ulsda en de laatste te Klein Ulsda.
050 - 8 febr. 1816.
Zwaantje Jans, weduwe van Egbert Jurriens Duiker, boerin, wonende te Nieuwe Pekela en de
landbouwer Jan Egberts Duiker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, de laatstgenoemde als
enige en universele erfgenaam van zijn overleden vader Egbert Jurriens Duiker voornoemd,
waarbij zich voegde de landgebruiker Klaas Jans Benus, wonende op de Ommelanderwijk
namens zijn echtgenote Anna Jans Bronsema en de schipper Roelf Roelfs Panneman, wonende
te Nieuwe Pekela, handelende in dezen uit naam en vanwege zijn echtgenote Hindrikje Jans
Bronsema, welke Zwaantje Jans en Jan Egberts Duiker, geassisteerd door Klaas Jans Benus en
Roelf Roelfs Panneman, verkopen aan de scheepstimmerman Wichger Hooites Meursing,
wonende te Hoogezand en aan diens echtgenote Ida Aaldriks Ebbens:
1. een huis en schuur, getekend met nummer 321 met een tuin en een gehele stadsveenplaats ....
alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 68;
2. een vierde van een stadsveenplaats gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nummer 59.
Verkoopprijs: 5.400 gulden. [volgt nog een aantal verkoopbepalingen].
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, beiden wonende te
Oude Pekela.
051 - 9 febr. 1816.
Jacob Hindriks Wichers, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, handelende namens zijn broer
Hindrik Hindriks Wichers, rentenier, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
schrijnwerker Hemmo Okkes Smit, wonende te Nieuwe Pekela, een heemstede met het huis
daarop, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer zeven.
Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de schipper Frans H. Seven, eveneens wonende te Oude Pekela.
[zie ook nummer 153].
052 - 9 febr. 1816.
Hindrik Hindriks Poker, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
schipper Egbert Jans Dik, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 250 gulden.
Stelt als borg een kamp groen- of bouwland, groot plm. 50 stok, gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op nummer 59.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Hindrik Hindriks Poker voornoemd in
aanwezigheid van de bakker Abram Jans Haveman en van de schoenmaker Jan Jans Korte,
beiden wonende te Nieuwe Pekela.
053 - 9 febr. 1816.
Harm Hindriks Poker, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
schipper Egbert Jans Dik, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 511 gulden.
Geeft als onderpand twee kampen groen- of bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
eigen grond, op nummer 38.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Hindrik Hindriks Poker in
aanwezigheid van de bakker Abram Jans Haveman en van de schoenmaker Jan Jans Korte,
beiden wonende te Nieuwe Pekela.
054 - 9 febr. 1816.
Pieter Berends Kolk, schipper, wonende te Oude Pekela, handelde in dezen voor Stoffer
Hindriks Rotgers, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt in het openbaar aan de verver en
glazenmaker Reinder Egberts Houting, wonende te Nieuwe Pekela, een huis, tuin en hof, thans
bewoond en gebruikt door Abraham Bakker, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, op nummer 17, letter A. Verkoopprijs: 775 gulden, waarvan 550 gulden uitgekeerd
moet worden aan de weduwe van Derk Jacobs Mooi wegens een gereserveerd eigendomsrecht
tengevolge van een cessiebrief van de 14de van de hooimaand [juli] 1809, verleden te Wedde
voor de heer De Sitter. Stelt zich borg voor Reinder Egberts Houting zijn schoonmoeder, de
boerin Antje Harms, weduwe van Jan Jurriens de Boer, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
055 - 10 febr. 1816.
Jan Harms Draijer, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede-verschenen voor zijn
echtgenote Grietje Harms, verkoopt aan de schipper Klaas Okkes Kuiper en diens echtgenote
Aaltje Geerts Schuur, wonende te Oude Pekela, een huis, getekend met nummer 577, alsmede
een gedeelte van een boerenplaats, bestaande uit een tuin, groen- en bouwland en enige dallen,
alles staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 14 ongedeeld.
Verkoopprijs: 2.025 gulden. 25 gulden worden direct betaald terwijl de resterende 2.000 gulden
betaald die te worden aan de rentenier Nanno Jans Mulder, wonende te Oude Pekela, ingevolge
verzegelde koopbrief van 15 maart 1808, verleden te Oude Pekela voor pastoor Meurs.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landeigenaar Koert Jans Middel, eveneens wonende te Oude
Pekela.
056 - 10 febr. 1816.
Uge Uges, procureur bij de rechtbank te Winschoten en aldaar wonende en als zodanig
optredende namens Arend Jans de Jonge, Derk Jans de Jonge, beiden zonder beroep en
wonende te Oude Pekela, Barbara Jans de Jonge, echtgenote van de blaauwverver Hindericus
Franken, wonende te Oude Pekela, Fokje Freerks, echtgenote van en geassisteerd door de
timmerman Simon Stratingh, wonende te Oude Pekela, Fokje Freerks, echtgenote van en
geassisteerd door landgebruiker te Blijham, Jacob Jans Klein en Janna Freerks, echtgenote en
geassisteerd door de blaauwverver Jan Brugman, wonende te Nieuwe Pekela, tezamen in hun
hoedanigheid van erfgenamen van wijlen Fokje Arends, weduwe van Jan Freerks, als eisers op
en tegen de zilversmid Derk Jans de Jonge, wonende te Oude Pekela, de koopman en kastelein
Wilke Tonnis, wonende te Oude Pekela in zijn hoedanigheid van voogd over de drie
minderjarige kinderen van wijlen Freerk Jans de Jonge bij Jantje Esders in echte verwekt,
verder tegen de landgebruiker Freerk Esders Spaarpot, wonende te Oude Pekela als toeziend
voogd over de bedoelde minderjarige kinderen, Fokje Jans, geassisteerd door haar echtgenoot,
de zilversmid H.S. Noorman, wonende te Pekela en de voogden over het minderjarig kind van
Tonnis Klaassens bij wijlen Trijntje Jans in echte verwekt, de landgebruiker Tonnis Klaassens,
wonende te Nieuwe Pekela, principaal voogd, de landgebruiker te Nieuwe Pekela Berend
Klaassens, als sibbe en de landgebruiker Roelf Berends Kappen, mede aldaar wonende, als
vreemde voogd, in hun kwaliteit van mede-erfgenamen van wijlen dezelfde Fokje Arends,
weduwe van Jan Freerks voornoemd, welke Uge Uges, als daartoe bij vonnis gewezen bij de
rechtbank te Winschoten op 17 januari 1816, gedeponeerd heeft de Memorie van Lasten,
inhoudende o.a. waarop de daarin beschreven vaste goederen ten overstaan van de notaris
zullen moeten worden verkocht op verzoek van de eisers.
De Memorie van Lasten vermeldt de volgende vaste goederen:
1. een huis met twee voorkamers en de daarin gesloten schuur met de daarachter gelegen tuin
zoals deze door de overledene nog in leven is bewoond en gebruikt, staande en gelegen te
Oude Pekela aan de zuidkant van de Aa op nummer 8½, zijnde stadsgrond, getekend in het
kohier van verponding met nummer 183, grenzende te zuiden aan de heer P.J. Huisinga;
2. een huis met twee woonkamers en achterhuis, met de daarachter gelegen tuin, staande en
gelegen op hetzelfde nummer als perceel 1, stadsgrond, getekend in het kohier van
verponding met nummer 184, ten zuiden grenzende aan P.J. Huisinga;
3. een huis met twee woonkamers en achterhuis met de daarachter gelegen tuingrond, staande
en gelegen op hetzelfde nummer als perceel 1 en 2, stadsgrond, getekend in het kohier van
verponding met nummer 185, ten zuiden grenzende aan de heer P.J. Huisinga en ten westen
aan de wijk van Harmannus Molanus à Doedens;
4. een huis met twee woonkamers en een achterhuis, met de daarachter gelegen tuin, staande en
gelegen op dezelfde percelen als hierboven vermeld, zijnde stadsgrond, getekend in het
kohier van verponding met nummer 179 en 180;
5. een stukje groenland, mede gelegen te Oude Pekela op nummer 8½, zuidkant, zijnde
stadsgrond, groot plm. tien spint roggeland;
6. vier kampen groenland, groot plm. zes mudden roggeland, met nog enige dalgrond, alles
gelegen te Oude Pekela, aan de zuidkant van de Aa, in nummer 8½ en 9, zijnde stadsgrond;
7. een appelhof met de daarnaast gelegen tuingrond, groot plm. ¼ mudde roggeland, gelegen te
Oude Pekela, zuidkant van de Aa op nummer zes eigen grond;
8. twee kampen bouwland, gelegen in hetzelfde nummer 7, zijnde eigengrond tezamen groot
plm. 2¾ mudde roggeland;
9. twee halve legersteden op het kerkhof te Oude Pekela;
10. een manszitplaats in de gereformeerde kerk te Oude Pekela in het nieuwe einde in de
tweede bank van de noorder deur aan de noordzijdeur;
11. een manszitplaats in dezelfde kerk, in het nieuwe einde in de tweede bank van achteren
zuidzijde;
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12. een vrouwenzitplaats in dezelfde kerk in het oude einde in de eerst beschoten bank aan de
gang ten westen, schuin tegenover de preekstoel;
13. een stoel in dezelfde kerk te Oude Pekela, in de gang voor de hiervoor genoemde banken,
zijnde getekend met nummer vijf.
alle welke landerijen hunne indrift en uitvaart hebben naar het hoofddiep, evenals alle andere
stadslanden.
Zijnde de boven- en hiervoor vermelde goederen gewaardeerd op:
perceel 1. 700 gulden;
perceel 2. 150 gulden;
perceel 3. 375 gulden;
perceel 4. 325 gulden;
perceel 5. 80 gulden;
perceel 6. 300 gulden;
perceel 7. 50 gulden;
perceel 8. 200 gulden;
perceel 9. 10 gulden;
perceel 10. 100 gulden;
perceel 11. 50 gulden;
perceel 12. 125 gulden;
perceel 13. 25 gulden.
Deze Memorie van Lasten is opgemaakt door de procureur Uge Uges op 9 februari 1816. Van
de genoemde goederen zal een provisionele en finale verkoop worden gehouden.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de deurwaarder
Rente Harms Middel en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela. [zie ook de akten 1816-74 en 1816-89].
057 - 13 febr. 1816.
Jan Harms Draijer, oud-schipper, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Grietje Harms, neemt op rente van de eerzame koopman Egbert Geerts Steerenborg,
eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 330 gulden. Stelt als onderpand een huis
met een tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, stadsgrond, noordkant, wordende thans door
de koopman Brons bewoond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Egbert Geerts Steerenborg in
aanwezigheid van de koopman Jan Gerrit Heres en van Harm Hindriks Mulder, beiden
wonende te Oude Pekela.
058 - 14 febr. 1816.
Meint Ubbe Boekhoud, bakker en koopman en zijn echtgenote Grietje Jeltes Mooij, wonende te
Nieuwe Pekela, verklaren tengevolge van hun onderhandse obligatie van 19 december 1809,
schuldig te zijn aan en op rente te hebben genomen van de schipper Hindrik Jeltes Mooij,
wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 1.200 gulden. Stellen tot onderpand:
1. hun huis, zijnde een bakkerij met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, getekend
met nummer 189, noordkant, stadsgrond, op nummer 28;
2. drie kampen land, eveneens gelegen te Nieuwe Pekela, waarvan twee in de plaats van Jan
Jans Vegter, noordkant, stadsgrond, op nummer 27.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Hindrik Jeltes Mooij voornoemd in
aanwezigheid van de landgebruiker Hindrik Derks Groot en van de schoenmaker Hindrik
Stoffers Weegener, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
059 - 14 febr. 1816.
Hilbrand Dijken, schoenmaker, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Grietje Hindriks, verkoopt aan de schipper Hindrik Jeltes Mooij, eveneens wonende
te Nieuwe Pekela, een kamp land, groot plm. 31 stok, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, op nummer 28. Verkoopprijs: 160 gulden.

170

Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de verkoper voornoemd in
aanwezigheid van de brouwer Harm Roelfs Pothuis en van de schipper Luken Jans Besseling,
beiden wonende te Nieuwe Pekela.
060 - 19 febr. 1816.
Lammert Jans Scholtens, koopman te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de varensgezel
Martinus Jans de Boer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 225 gulden. Stelt
tot zekerheid zijn huis, getekend met nummer 214, met een tuin en de daarbij behorende grond,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 31.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landbouwer Freerk B. Harding, de laatste wonende te
Onstwedde.
061 - 20 febr. 1816.
Huwelijkscontract van de landbouwer Harm Harms Steerenborg, meerderjarige zoon van wijlen
Harm Geerts Sterenborg en vrouw, wijlen Aaltien Jans Velthuis, als bruidegom & de boerin
Zwanke Reints Naning, meerderjarige dochter van wijlen Reint Aikes Naning en vrouw, wijlen
Jantien Harms Brouwers, als bruid, beiden wonende te Onstwedde. Het huwelijk vindt plaats
buiten gemeenschap van de ingebrachte goederen
De bruid brengt in een boerenplaats in en bij Onstwedde gelegen, "het Naning" geheten. De
bruidegom daarentegen uitstaande obligaties en verzegelingen ter waarde van 13.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de deurwaarder Rente Harms Middel.
062 - 20 febr. 1816.
Frans Harms Seven, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Roelf Deddes
van Wijk, wonende te Nieuwe Pekela, twee 2/32 portien in het kofschip, genaamd "de vrouw
Rebecca", in het jaar 1805 te Oude Pekela nieuw gemaakt bij de scheepstimmerman Harm Jans
Bok, zijnde lang over steven 86½ voet, breed over zijn berghouten 18½ voet en hol op zijn
uitwatering 9½ voet en laatst bevaren geweest door de verkoper Frans Harms Seven
voornoemd, als schipper. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
063 - 20 febr. 1816.
Nanno Jans Mulder, rentenier en de meesterzeilmaker Pieter Reints Brons, beiden wonende te
Oude Pekela, voor hun zelf en namens hun overige medereders in het nader te noemen schip,
verkopen aan de schipper Jan Harms Middel, eveneens wonende te Oude Pekela: een
smakschip, groot plm. 52 roggelasten, met zeilen, ankers, staand en lopend touwwerk en verder
toebehoren, zoals het laatst door de schipper Fokke Berends is bevaren en thans ligt in de
Noorderhaven te Groningen. Zijnde dit smakschip in 1803 te Veendam bij de
scheepstimmerman Tijs Derks Rogaar nieuw uitgehaald en zal voortaan de naam voeren van
"de Goede Verwachting". Verkoopprijs: 2.120 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van de gemeentebode Berend Drijfhamer en van de rentenier Theodorickus Ebe Romelingh,
beiden wonende te Oude Pekela.
064 - 21 febr. 1816.
De weduwe van Jan Harms Tunteler, genaamd Hinderkin Fransens, zonder beroep, wonende te
Nieuwe Pekela, draagt het recht over aan haar schoonzoon en dochter, te weten de schipper
Sijpko Heeres Spelde en zijn echtgenote Eipke Jans Tunteler, wonende te Nieuwe Pekela:
1. een halve stadsveenplaats, bestaande uit groen- en bouwland, dallen en hoogveen, gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 11 bij het Heerendiep;
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2. een vierde in een gedeelte van een dito plaats, bestaande uit groen- of bouwland en in een
dal, eveneens gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 13 gelegen.
Overdrachtsprijs: 900 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Sijpko Heeres Spelde voornoemd in
aanwezigheid van de kuiper Pieter Reints Smeeding en van de schipper Jan Pieters de Jonge,
beiden wonende te Nieuwe Pekela.
065 - 21 febr. 1816.
Harm Jans Tunteler, boer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over aan zijn zwager,
de schipper Sijpko Heeres Spelde en aan zijn zuster Eipke Jans Tunteler, echtgenote van
voornoemde Spelde, wonende te Nieuwe Pekela: twee kampen groen- en bouwland, aaneen
gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 12. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Sijpko Heeres Spelde voornoemd in
aanwezigheid van de kuiper Pieter Reints Smeeding en van de schipper Jan Pieters de Jonge,
beiden wonende te Nieuwe Pekela.
066 - 22 febr. 1816.
Melle Willems Pott, rentenier, wonende te Oude Pekela, overlegt aan de notaris een onderhands
opgemaakte akte van 1 febr. 1816 opgemaakt door de naaste vrienden van wijlen Klaas
Klaassens Kuiper, te weten door Jan Harms Draijer en anderen, waarin aan Melle Willems Pott
volmacht wordt gegeven om de nagelaten goederen van Klaas Klaassens Kuiper ten bate of
laste van hem te verkopen. De goederen bestaan o.a. uit: een huis, schuur en tuin met een kamp
land, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, boven de Veendijk op een vierde
van de nummers 25 en 26. Het hoogste bod wordt gedaan door de bakker Harm Bouman,
wonende te Oude Pekela, die geboden heeft het bedrag van 410 gulden, waarvoor hij koper is
geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem IJ. Bultena in
aanwezigheid van deze en van de verver en glazenmaker Andries D. Koch, beiden wonende te
Oude Pekela.
067 - 23 febr. 1816.
Jan Teunis Klatter, korenmolenaar, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de stadsveenmeester
Goedhart Borgesius en aan diens echtgenote Wendeltje Aapkens, wonende te Oude Pekela, een
stukje grond, zijnde de oude Molenberg, waarop destijds een korenwindmolen heeft gestaan,
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer één boven de Veendijk,
grenzende ten noorden aan de tuin van de heer Boelo Eltjens, ten oosten en ten zuiden aan de
grond van [de oud-stadsveenmeester] Eltje Jacobs Eltjens en ten westen aan de wijk.
Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kopers in aanwezigheid van de
landeigenaar Hermannus Molanus à Doedens en van de landgebruiker Derk Berends Kuiper,
beiden wonende te Oude Pekela.
068 - 23 febr. 1816.
Jan Wolters de Boer, landbouwer en zijn beide kinderen Wolter en Egbert Jans de Boer,
varenspersonen, allen wonende te Nieuwe Pekela, verkopen aan de heer Petrus Nicolaas
Cappenberg, medicinae doctor, wonende te Nieuwe Pekela: een dal, groot plm. 80 stok, gelegen
te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 65. Verkoopprijs: 30 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van [de brouwer] Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van de veenmeester Goedhart Borgesius, de eerste wonende te
Nieuwe Pekela en de laatste te Oude Pekela.
069 - 23 febr. 1816.
1. Grietje Alberts, boerin, wonende te Nieuwe Pekela;
2. Derk Egberts de Grooth, landbouwer, inwonende bij zijn moeder Grietje Alberts voornoemd
inwonende te Nieuwe Pekela;
3. Albert Egberts de Grooth, varensgezel, wonende te Oude Pekela,
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De beide laatstgenoemden als erfgenaam van wijlen hun vader Egbert Derks de Grooth, in
leven echtgenoot van Grietje Alberts voornoemd. Verkopen in het openbaar:
perceel 1. een huis getekend met nummer 149 met een tuin en een stukje groenland, groot
plm. ¾ mudde, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nummer 20;
perceel 2. twee aaneen gelegen kampen groenland, te samen plm. 4½ mudden, mede aldaar op
het genoemde nummer 20, stadsgrond, gelegen;
perceel 3. twee aaneen gelegen kampen bouwland, mede aldaar op het zelfde nummer,
stadsgrond, gelegen;
perceel 4. een kamp bouwland, groot plm. twee mudden, mede aldaar op hetzelfde nummer,
stadsgrond, gelegen;
perceel 5. een opstrekken met een dwarskamp daaraan, zijnde bouwland, gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 66;
perceel 6. dit perceel zal zijn al het veen met de ondergrond alsmede een dal dat de verkopers
bezitten op nummer 66, bestaande uit drie putten ieder van nagenoeg 50 stok
aangesneden veen.
De koopprijs van de percelen zal worden opgebracht in handen van Boelo Eltjens te Oude
Pekela als houder van een recht van gereserveerde eigendom.
De eerste vijf percelen worden ingetrokken terwijl het zesde perceel wordt toegewezen aan de
koopman Hindrik Feijen, wonende te Nieuwe Pekela die geboden heeft het bedrag van 685
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes [Brouwer] in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Harm Jans Dik,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
070 - 24 febr. 1816.
Jan Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, mede namens zijn medereders in het
nader te noemen schip, heeft verkocht aan de schipper Frans Harms Seven, eveneens wonende
te Oude Pekela, een kofschipshol, "de vrouw Hinderica" genaamd, het laatst bevaren door de
schipper Roelf Doedes Kleve, lang over steven plm. 80 voet, breed over zijn berghouten 18
voet en vier duim en hol op zijn uitwatering plm. negen voet en drie duim, alles Groninger
maat, thans liggende in het hoofddiep te Oude Pekela voor de werf van Hindrik Alles Buining.
Verkoopprijs: 1.650 gulden. De koper stelt als onderpand zijn huis, getekend met nummer 15
met een tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond en wordende door hem
zelf bewoond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
071 - 24 febr. 1816.
Udo Freerks Zuiderveen, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Egbert
Harms van der Veen en echtgenote Roelfjen Poppes, wonende te Wildervank, een tjalkschip
met diens annexen zoals het laatst is bevaren door de schipper Willem Geuchies Stuit, welk
tjalkschip volgens vertoonde meetbrief groot is 27 lasten. Verkoopprijs: 2.500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de schipper Egbert Jans Dik, de laatste wonende te Nieuwe
Pekela.
072 - 26 febr. 1816.
Ietsen Pieters Piebes, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Jantje Klaassen, verhandelt en neemt op rente van de koopman Koert Jans Dik een
bedrag van 288 gulden. De koper heeft hiervoor speciaal verhypothiseerd zijn woning, getekend
met nummer 162 met een schuur en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, op nummer 22.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de schipper Jan H. Middel en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
073 - 26 febr. 1816: [repertorium].
Volmacht van Meindert Jeltes uit Oude Pekela op Gerh. Koops, mede van aldaar, om hem bij
voorkomende gelegenheden te vertegenwoordigen en alles waar te nemen.
074 - 27 febr. 1816.
Arend Jans de Jonge en Derk Jans de Jonge, beiden zonder beroep, Hindericus Franken,
blaauwverver, namens zijn echtgenote Barbara Jans de Jonge, verder de timmerman Simon
Stratingh, handelende voor zijn echtgenote Fokje Freerks, allen wonende te Oude Pekela, de
landgebruiker te Blijham, Jacob Jans Klein, handelende namens zijn echtgenote Fokje Freerks,
de blaauwverver Jan Brugmans, wonende te Nieuwe Pekela, handelende voor zijn vrouw Janna
Freerks, tezamen in hun hoedanigheid van erfgenamen van wijlen Fokje Arends, weduwe van
Jan Freerks, als eisers op en tegen de zilversmid Derk Jans de Jonge, wonende te Oude Pekela,
de koopman en kastelein Wilke Tonnis en de landgebruiker Freerk Esders Spaarpot, beiden
wonende te Oude Pekela in hun hoedanigheid van voogd respectievelijk toeziend voogd over de
drie minderjarige kinderen van wijlen Freerk Jans de Jonge bij Jantje Esders in echte verwekt,
alsmede ook nog de zilversmid Hindrik Sietses Noorman, handelende namens zijn vrouw Fokje
Jans, wonende te Pekela, gaan over tot de voorlopige (preparatoire) verkoop van de goederen
vermeld in de akte 1816-056 en zulks geordonneerd bij vonnis van de rechtbank van
Winschoten van 17 januari 1816.
Op perceel 2 is het hoogst geboden door Jan Brugmans voornoemd, een bedrag van 155 gulden;
Op perceel 4 is het hoogst geboden door Simon Strating voornoemd, een bedrag van 335
gulden;
Op perceel 6 is het hoogst geboden door de landbouwer Friedrik Koerts, wonende op het
Zuiderveen bij Pekela, een bedrag van 415 gulden;
Op perceel 7 is het hoogst geboden door Hindrik Sietses Noorman voornoemd, een bedrag van
145 gulden;
Op perceel 8 is het hoogst geboden door Derk Jans de Jonge voornoemd, een bedrag van 310
gulden;
Op perceel 9 is het hoogst geboden door de arbeider Albert Egberts de Jonge, wonende te Oude
Pekela, een bedrag van 25 gulden;
Op perceel 10 is het hoogst geboden door Derk Jans de Jonge voornoemd, zijnde de oudste
broeder, een bedrag van 105 gulden;
Op perceel 11 is het hoogst geboden door Hindericus Franken voornoemd, een bedrag van 55
gulden;
Op perceel 13 is geboden door Derk Jans de Jonge voornoemd, een bedrag van 50 gulden.
Op de percelen 1, 3, 5 en 12 is geen bod uitgebracht waardoor zij op de getaxateerde prijs
blijven staan.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van de
landeigenaar Hermannus Molanus à Doedens en van de deurwaarder Rente Harms Middel,
beiden wonende te Oude Pekela. [zie ook de akten 1816-054 en 1816-089].
075 - 28 febr. 1816: [repertorium].
Volmacht van Rente H. Jonker uit Oude Pekela op zijn vrouw Johanna D. Hesselink om tijdens
zijn afwezigheid alle voor hem waar te nemen.
076 - 29 febr. 1816.
Fokke Joesten de Jonge, oud-scheepstimmerman, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen
namens zijn echtgenote Tijltje Alberts, neemt op rente van de schipper Frans Harms Seven,
wonende te Oude Pekela, een bedrag van 500 gulden. Stelt als onderpand o.a. zijn huis, tuin en
scheepshelling, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 20
ongedeeld.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Benjamin Hartog van Bijma [tekent Buma],
eveneens wonende te Oude Pekela.
077 - 29 febr. 1816.
Harm Derks Hesseling, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
korenmolenaar Jan Teunis Klatter en van de oud-schipper Berend Geerts Kolk, beiden wonende
te Oude Pekela, in deze in hun hoedanigheid van testamentaire executeuren en administrateurs
van de nalatenschap van wijlen Grietje Bartelds Noordhoorn, een bedrag van 550 gulden. Harm
Derks Hesseling voornoemd stelt als onderpand een huis en tuin, het huis getekend met
nummer 194, alles staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, op nummer 10
boven de Veendijk.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de veenmeester Harm Jans Middel, beiden wonende
te Oude Pekela.
078 - 1 maart 1816.
Albert Reints Spelde, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Klaas
Geerts Maurits, eveneens wonende te Oude Pekela, 4/32 aandeel in het kofschip, genaamd "de
Goede Hoop", zoals het laatst door hem als schipper is bevaren en door de koper als schipper
bevaren zal worden. Zijnde in de kiel plm. 83 voet en zes duim lang, breed over zijn berghouten
18 voet en vijf duim en hol op zijn uitwatering 10 voet, alles Groninger maat en in 1805 te
Oude Pekela door de scheepstimmerman Abraham Reints Brons nieuw uitgehaald.
Verkoopprijs: 400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de varensgezel Albert Egberts de
Grooth, beiden wonende te Oude Pekela.
079 - 1 maart 1816.
Nanne Hinderks de Boer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, overlegt aan de notaris een
vonnis van de rechtbank te Winschoten tussen hem en zijn echtgenote Martje Andries als eisers
en de smidsbaas Frans Hindriks Arends (zich thans noemende Frans Hindriks Smid), wonende
te Nieuwe Pekela, als verweerder in het hiervoor genoemde vonnis van 17 januari 1816, bij
welk vonnis Frans Hindriks Smid is veroordeeld om aan de eisers een bedrag te betalen van 282
gulden zijnde het koopschat van een stuk grond in een heemstede gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nummer 45, waarbij deze grond dient te worden verkocht of te
worden teruggegeven aan de eisers voornoemd. Er vindt een openbare verkoop plaats. Het
hoogste bod wordt gedaan door de smidsbaas Gerrit Hindriks Wortelboer, die geboden heeft
een bedrag van 690 gulden, welk bod is gedaan namens de kooplieden Van Calcar en Bolte,
handelende onder firma en wonende te Groningen.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van de schipper Jan Berends Goosens, eveneens wonende te Nieuwe
Pekela.
080 - 1 maart 1816.
Rudolf Dijkama, kastelein, wonende te Groningen, mede verschenen namens zijn echtgenote
Klaassien Alberts Hubert, verkoopt aan de particulier Wilhelmus van der Laan, wonende te
Scharmer, een huis getekend met nummer 109 met een pakhuis daaraan gelegen met een tuin,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, bij het bovenste verlaat.
Verkoopprijs: 2.825 gulden. Stelt zich borg de predikant Adamus Oomkens, wonende te
Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Eertwijn Willems Boswijk, eveneens wonende
te Nieuwe Pekela.
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081 - 1 maart 1816.
Rudolf Dijkama, kastelein, wonende te Groningen, mede verschenen namens zijn echtgenote
Klaassien Alberts Hubert, verkoopt aan de brouwer Freerk Hindriks Boels, wonende te Nieuwe
Pekela, een stuk land, groot plm. twee mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond,
op nummer 28. Verkoopprijs: 235 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van Eertwijn Willems Boswijk, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
082 - 2 maart 1816.
Hindrik Jans Onswedder, meester schoenmaker, wonende te Nieuwe Pekela, voor hem zelf en
voor zijn echtgenote Antje Jans Dik, neemt op rente van de schoolmeester Geert Arents
Veendorp, wonende te Appingedam, voor wie verscheen de verlaatsmeester Hindrik Jacobs
Draijer, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 700 gulden. Stelt als onderpand:
1. zijn huis, getekend met nummer 530 met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, eigen grond;
2. twee kampen land, groot 4¾ mudde, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op nummer zeven;
3. twee kampen land, groot twee mudde, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op nummer zes.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik Jacobs Draijer in aanwezigheid
van Abraham J. Westers en Jan Geerts de Waal, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
083 - 5 maart 1816: [repertorium].
Volmacht van Egbert Lammerts Tiktak uit Nieuwe Pekela op zijn vrouw Femmechien L. De
Jonge om tijdens zijn afwezigheid alles voor hem waar te nemen.
084 - 6 maart 1816.
Rente Wessels Huisman, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Annechien Pieters, verzoekt de notaris, ingevolge vonnis van de rechtbank te
Winschoten van 21 februari 1816 tussen hem en zijn echtgenote voornoemd, als eisers en Harm
Wichers en Frans Wichers, beiden wonende te Oude Pekela en erfgenamen van wijlen hun
ouders Wijcher Fransen en Antje Harms, in leven echtgenoten, alsmede de overige erfgenamen
van deze, ten bate of laste van laatstgenoemden, de openbare verkoop te houden van de nader te
omschrijven vaste goederen, waarover hij, Rente Wessels Huisman, nog het recht van
gereserveerde eigendom had uitstaan ingevolge cessiebrief van 29 april 1803, verleden voor de
heer De Raadt, als destijds richter van Bellingwolde en Blijham cum annexis. De goederen die
verkocht gaan worden bestaan uit een huis, getekend met nummer 328, staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de nummers 31, 32 en 33½. Het hoogste bod is geweest
550 gulden, dat de comparant Rente Wessels Huisman heeft laten doen door de kleermaker
Harm Abeling, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Melles Pott in
aanwezigheid van deze en van de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk, beiden wonende te
Oude Pekela.
085 - 6 maart 1816.
Op verzoek van de boekverkoper Hindrik Kamerlingh, wonende te Groningen, vindt in het huis
van K. Franken te Oude Pekela de openbare verkoop plaats van een aantal Nederduitse boeken,
schrijfpapier, pennen, misdrukken, zeekaarten en enig los goed waarvan een gedrukte catalogus
bij Franken voornoemd is te bekomen. [volgt lijst met kavels, incl. de verkoopopbrengst en
door wie gekocht].
086 - 7 maart 1816.
Klaas Harmannus Dijkhuis, landgebruiker en boekhouder van nader te noemen kofschip, de
oud-schipper Berend Geerts Kolk en de landbouwer Freerk Klaassens Harding, de
eerstgenoemde en laatstgenoemde wonende te Nieuwe Pekela, de tweede genoemde wonende te
Oude Pekela, voor hen zelf en namens de reders in het kofschip "de vrouw Catharina" te weten:
Pieter Berends Kolk, Klaas G. Maurits, Hindrik Feijen, Dedde H. van Wijk, Harm R. Pothuis,
Jan H. Naatje, Minkijn Jans, weduwe van Wolter Jans, Trijntje Harms, weduwe van Roelf
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Koop, Lijsabet Klaassens, B. Haitzema voor de weduwe van W.J. Meijer, Fennechien Willems,
Harm A. Pottiewijt en Jan F. Klatter, in hun hoedanigheid van volmacht door deze lieden aan
hun gegeven, verkopen aan de schipper Hindrik Harms Bakker, wonende te Nieuwe Pekela, 19
stuks 2/32 aandelen in het kofschip genaamd "de vrouw Catharina", zoals het laatst bevaren is
door de koper en liggende te Amsterdam, lang over de stevens plm. 97 voet, breed over zijn
berghouten nagenoeg 23 voet en hol op zijn uitwatering ca. 12 voet, alles Friese maat en zulks
voor een som van 1.782 gulden en vijf stuivers.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik Jacobs Draijer, in aanwezigheid
van deze en van de schipper Jan Geerts de Waal, wonende te Nieuwe Pekela.
087 - 9 maart 1816.
Jan Hindriks Drenth, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Arent Slijkman, wonende te Smilde, een oud tjalkschip met zijn toebehoren van zeilen, ankers,
touwen en verdere gereedschappen, zoals thans ligt voor zijn scheepswerf te Oude Pekela,
zijnde lang over stevens 66 voet, breed 13¾ voet en hol 5½ voet, alles nagenoeg volgens
Groninger maat gerekend. Verkoopprijs: 510 gulden.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
088 - 9 maart 1816.
Lubbegien Koenraads Nagel, weduwe van de schipper Hindrik Meertens, zonder beroep en
wonende te Oude Pekela, voor haar zelf en als bezittende de nalatenschap van haar overleden
echtgenoot, verhuurt in het openbaar enige kampen land, gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, op de nummer 3 en 4.
Huurder van de beide voorste kampen, zijnde groenland, is geworden de kastelein Harm Fokkes
Kalk, wonende te Oude Pekela, voor een bedrag van 42 gulden.
Van de derde kamp, eveneens aldaar gelegen en zijnde groenland, is huurder geworden de
landgebruiker Arend Hindriks Bos, eveneens wonende te Oude Pekela, voor 18 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van Jurjen Koerts junior, de laatste wonende te Nieuwe Pekela.
089 - 12 maart 1816.
Definitieve en finale verkoop als vervolg op akte 74.
Perceel 1 is niet verkocht.
Perceel 2 is verkocht aan de blaauwverver Jan Georg Brugmans, wonende te Nieuwe Pekela,
voor155 gulden.
Perceel 3 is niet verkocht.
Perceel 4 is verkocht aan de timmerman Simon Strating, wonende te Oude Pekela, voor 361
gulden.
Perceel 5 is verkocht aan de bakker Hindrik Haveman, wonende te Oude Pekela, voor 81
gulden.
Perceel 6 is verkocht aan de schoenmaker Jan Adams Pot, wonende te Oude Pekela, voor 420
gulden.
Perceel 7 is verkocht aan de negotiant Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela, voor
146 gulden, die dit bod gedaan heeft voor zijn moeder Teelke Pieters de Jonge, de weduwe van
Nanno Kranenborg, wonende te Oude Pekela.
Perceel 8 is verkocht aan de landbouwer te Oude Pekela Jan Halbes Pottiewijt, voor 311
gulden.
Perceel 9 is verkocht aan de arbeider Albert Egberts de Jonge, wonende te Oude Pekela, voor
25 gulden, die dit bod gedaan heeft voor de zilversmid Derk Jans de Jonge, wonende te Oude
Pekela.
Perceel 10 is verkocht aan Derk Jans de Jonge, oudste broer, zonder beroep, wonende te Oude
Pekela, voor 105 gulden.
Perceel 11 is verkocht aan de koopman Jan op 't Holt, wonende te Oude Pekela, voor 75 gulden.
Perceel 12 is niet verkocht.
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Perceel 13 is verkocht aan Derk Jans de Jonge bovengenoemd, oudste broer, voor 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes, in
aanwezigheid van Hermannus Molanus à Doedens en van Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
090 - 12 maart 1816.
Jantje Esderts, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela, te voren weduwe van Freerk
Jans, doch thans getrouwd met Jan Derks Koster, landbouwer te Oude Pekela, verkoopt in het
openbaar de volgende goederen, te weten:
1. een kamp bouwland, groot plm. 1¾ mudde, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond,
op nummer zes;
2. een kamp bouwland, ook aldaar geleden, groot plm. twee mudden;
3. twee kampen bouwland, ook aldaar gelegen;
4. zes bonken hoogveen met de ondergrond daarvan, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen
grond, op nummer zes;
5. het hoogveen met de ondergrond daarvan en de dallen die de verkoopster heeft te Oude
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer zeven.
Alle welke goederen de verkoopster aan zich heeft bekomen bij afhandelingsbrief te Wedde
voor de heer De Sitter, als drost van Wedde en Westerwoldingerland beleden op 8 mei 1807.
Het hoogste bod op perceel 1 is 162 gulden, gedaan door de negotiant Wibrandus Kranenborg,
wonende te Oude Pekela.
Het hoogste bod op perceel 2 is 145 gulden, gedaan door de koopman Jan Muller, wonende te
Oude Pekela.
Het hoogste bod op perceel 3 is 302 gulden, gedaan door de blaauwverver Hindericus Franken,
wonende te Oude Pekela.
Het hoogste bod op de percelen 4 en 5 is 301 gulden, gedaan door de landgebruikers Wibrandus
Kranenborg en Freerk Esderts Spaarpot, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke Tonkes in aanwezigheid van
Hermannus Molanus à Doedens en van Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
091 - 13 maart 1816.
Grietje Alberts, boerin, wonende te Nieuwe Pekela en haar zoon, de landbouwer Derk Egberts
de Grooth, bij zijn moeder te Nieuwe Pekela inwonende, die mede verscheen voor de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela, geeft te kennen dat zij, als
bezittende de nagelaten goederen van haar overleden echtgenoot Egbert Derks en wegens het
recht van gereserveerde eigendom die de heer Boele Eltjens, zonder bepaald beroep en wonende
te Oude Pekela daarover heeft ingevolge een verzegelde transport en cessiebrief, verleden te
Nieuwe Pekela voor pastoor Cock en kerkvoogden op 8 februari 1779 en ingevolge
transfixbrief mede aldaar voor dezelfde pastoor en kerkvoogden van 5 januari 1791 aan
dezelfde heer Eltjens voornoemd schuldig waren een bedrag van 1.310 gulden, zijnde een
restant van 1.600 gulden. Dat zij geen kans zagen deze 1.310 gulden aan de heer Eltjens
voornoemd, op te brengen en dat zij daarom, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging, de
volgende afspraak met de heer Eltjens maakten: het recht van gereserveerde eigendom van o.a.
een huis, getekend met nummer 149 met een tuin en een stukje groenland, groot plm. ¾
mudden, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 20 wordt
teruggegeven in volle eigendom.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonnis in
aanwezigheid van deze en van de bakker Marinus K. Wildeboer, eveneens wonende te Oude
Pekela.
092 - 15 maart 1816.
Jan Hindriks Heitsing, landbouwer, wonende te Hoorn onder Wedde, neemt op rente van
Engeltien Alberts, zonder bijzonder beroep, weduwe van Geert Huizing, wonende te Wedde,
een bedrag van 540 gulden, afkomstig van een onderhandse obligatie van 2 mei 1806, staande
ten name van Hindrik Jans Heusing, de vader van Jan Hindriks Heitsing voornoemd. Stelt als
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onderpand zijn huis, getekend met nummer 74 met een tuin enz., staande en gelegen te Hoorn
onder Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
093 - 22 maart 1816.
Derk Jans Norder, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de eigenaar Jurjen Koerts
junior, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis en tuin, stadsgrond, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela in de zogenaamde Zuiderkolonie op nummer 1. Verkoopprijs: 125 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de kastelein Wilke L. Tonkes, eveneens wonende te Oude
Pekela.
094 - 26 maart 1816.
Inventarisatie van de nalatenschap van wijlen Hindrik Tjapkes Brouwer en van wijlen Elje Jans,
in leven echtgenoten, wonende te Oude Pekela, alwaar de eerstgenoemde de 18de van de vorige
en de laatstgenoemde de 16de van deze maand beiden in dit jaar zijn overleden. De
inventarisatie gebeurt op verzoek van Aike Hindriks Brouwer, enige dochter van wijlen Hindrik
Tjapkes Brouwer voornoemd en vrouw wijlen Elje Jans en echtgenote van de landgebruiker
Klaas Eltjes Sijpkens en wonende te Nieuwe Pekela. Verder op verzoek van de koopman Albert
Pieters de Jonge, wonende te Oude Pekela als vader en wettig voogd over zijn vijf minderjarige
kinderen, met name: Elje, Wemelina, Doedo, Teelke en Pieter, bij wijlen zijn echtgenote Aaltje
Doedens (dochter van voornoemde wijlen Elje Jans bij wijlen Doede Doedens in een vorig
huwelijk in echte verwekt) in huwelijk voortgeplant. De voornoemde Albert Pieters de Jonge
wordt bij de inventarisatie geassisteerd door Hermannus Molanus à Doedens, landeigenaar en
wonende te Oude Pekela, als toeziend voogd over de voornoemde vijf minderjarige kinderen.
[volgt lijst van geïnventariseerde goederen]. Als vaste goederen worden o.a. genoemd:
1. een huis getekend met nummer 665 met een daarachter gelegen schuur en tuin waar de
overledenen hebben gewoond, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond,
door de brouwer Hindrik Tjapkes en vrouw Elje Jans verkregen voor 2.095 gulden volgens
aankoopbrief te Wedde op 4 juli 1788 verleden voor Van Swinderen;
2. een legerstede op het gereformeerde kerkhof te Oude Pekela, zijnde later negen, nummer
acht, aangehandeld van Jan Lukens in hoedanigheid;
3. mans- en vrouwenzitplaatsen in de gereformeerde kerk.
Opgemaakt te Oude Pekela in het sterfhuis van Elje Jans voornoemd in aanwezigheid van
Jannes Pieters Oosterend en van Klaas Franken, beiden wonende te Oude Pekela.
Vervolg van de inventarisatie op 2 april 1816:
Verder heeft Elje Jans nog gedurende haar huwelijk met Hindrik Tjapkes aangeërfd uit de
nalatenschap van haar dochter, wijlen Annechien Doedens, in leven echtgenote van Hindrik
Wester, de eigendom voor een vierde aandeel in tal van bedragen.
Genoemd wordt verder het huwelijkscontract van Hindrik Tjapkes en vrouw Elje Jans en de
bepalingen daaruit van 26 juli 1780, verleden te Oude Pekela voor pastoor Mees.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het sterfhuis van Elje Jans in aanwezigheid van Klaas
Franken en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela. [zie voor de
uitgebreide inventaris het origineel]
095 - 26 maart 1816.
Antje Jans de Boer, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de kastelein Geert Gerhardus
Nijborg, wonende te Wedderveer, verkoopt aan de landgebruiker Eede Geerts Koster en diens
echtgenote Harmke Jans Visker, eveneens wonende te Wedderveer, o.a. een huis en schuur met
een daarachter liggende tuin. Totale verkoopprijs, inclusief enige landerijen, 3.220 gulden. Stelt
zich borg de landgebruiker Harm Everts Egges, wonende te Blijham.

179

Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de verlaatsmeester Hindrik Jacobs Draijer, eveneens wonende te
Oude Pekela.
096 - 27 maart 1816.
Jan Boeles Bakker, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de koopman Albert
Klaassens Oldenburger, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een kamp land, groot plm. twee
mudden, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, in de plaats nummer 12.
Verkoopprijs: 200 gulden, welk bedrag de koper moet betalen aan de koopman Udo Freerks
Zuiderveen, wonende te Oude Pekela, wegens gereserveerde eigendom, ingevolge cessiebrief
van 31 januari 1811, verleden voor pastoor Warmolts en kerkvoogden te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
097 - 27 maart 1816.
Inventarisatie van de nalatenschap van wijlen Harm Harms Kok en Esse Okkes, in leven
echtgenoten alsmede die van hun kinderen Harm, Okke en Afijn Harms Kok, allen in leven
wonende te Oude Pekela en zich samen aan boord bevindende van het door eerstgenoemde
gevoerde kofschip "de dogter Afijna" genoemd, op hun terugreis van Newcastle vermoedelijk in
de maand april 1815 verongelukt en overleden.
Deze inventarisatie is gedaan op verzoek van:
1. Pieter Jans Oosterend, schipper, namens zijn echtgenote Fennechien Okkes;
2. Berend van Dijk, schoolonderwijzer, namens zijn echtgenote Wiske Okkes;
3. Anna Harms Kok, koopvrouw;
4. Jannes Tjebbes de Jonge, namens zijn echtgenote Afijn Johannes Kok, varenspersoon, allen
wonende te Oude Pekela;
5. Andries Kroon, commies op het Bureau van Registratie te Winschoten;
6. Gerrit Gerrits Ebeling, oliemolenaar, wonende te Oude Pekela, namens zijn echtgenote Afijn
Klaassens;
7. Israel Uiling en zijn echtgenote Aike Okkes;
8. Mr. Rudolf de Sitter, notaris te Winschoten, benoemd om de afwezige erfgenamen Jan
Reints Brons, Harm Leenderts Kok, Hindrik Leenderts Kok, Boelo Okkes, allen wonende te
Oude Pekela, Haike Harms Kok, weduwe van Harm Klaassens Mulder, wonende te
Harlingen te representeren.
Deze inventarisatie is geschiedt en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de overleden
Harm Harms Kok en vrouw Esse Okkes.
Vervolg van de inventarisatie op 30 maart 1816: [volgt lijst van goederen, waaronder o.a.:
- een manszitplaats in de gereformeerde kerk van Oude Pekela in het nieuwe einde;
- een huis en tuin, in leven bewoond door Harm Harms Kok en vrouw Esse Okkes, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 1 boven de Veendijk, gekocht van
Klaas Egberts Wildeboer en vrouw Jantje Hindriks Klatter voor 1.525 gulden volgens
verzegeling van 21 februari 1798 voor de rigter van Bellingwolde en Blijham verleden;
- lijst van schulden].
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van Klaas Franken en Reinder Barghuis, beiden
wonende te Oude Pekela.
098 - 28 maart 1816.
Openbare verkoop in het huis van de kastelein Willem Melles Pott in Oude Pekela door de
scheepstimmerbaas Klaas Harms de Boer, eveneens wonende te Oude Pekela, mede verschenen
voor Janna Hindriks Drenth, weduwe van Jan Fransens, wonende te Oude Pekela naar
aanleiding van een vonnis tussen Klaas Harms de Boer en genoemde weduwe van Jan Fransens
als eisers en Harm Arents Karsjes en echtgenote Elisabeth Klaassens, wonende te Nieuwe
Pekela, als gedaagden, bij de rechtbank te Winschoten, uitgesproken op 25 januari 1816, bij
180

welk vonnis de genoemde gedaagden dadelijk aan de eisers moeten voldoen een bedrag van
1.300 gulden en de eisers tevens waren gerechtigd verklaard om wederom te aanvaarden en op
schade en bate van de gedaagden in het openbaar te verkopen een tjalkschip, groot plm. 25
lasten. Hoogste bod 2.290 gulden door Jan Arents Glim uit Veendam. Maar omdat deze geen
zekerheid kon inbrengen is de koop geschiedt aan de lagere bieder, te weten de schipper Roelf
Boeles Hardewegh, wonende te Nieuwe Pekela, voor 2.280 gulden.
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van de kastelein Willem Melles Pott en van de
boerenknecht Jan Gottlieb Heibroek, beiden wonende te Oude Pekela.
099 - 30 maart 1816.
Jan Feikes Klok, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Gepke Jans, verkoopt aan de weversbaas Jan Westen, eveneens wonende te Oude
Pekela, zes kampen land, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op de nummers 23 en
24. Verkoopprijs: 400 gulden. De koper Jan Westen betaalt 353 gulden, 17 stuivers en drie
duiten aan de eerzame Teunis Jans Klatter te Oude Pekela wegens restant koopschatspenningen
die Klok voornoemd nog verschuldigd was ingevolge verzegelde koopbrief van 1 mei 1794,
verleden voor pastoor Meurs en geëligeerden te Oude Pekela. Mede is hierbij aanwezig geweest
de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, wonende te Oude Pekela, die optrad namens zijn vader.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
100 - 5 april 1816.
Jan Hindriks Drenth, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Hindrik Bruins, zonder vaste woonplaats en thans verblijvende in zijn schip te Oude Pekela, een
nieuw tjalkschip, gebouwd op de werf van de verkoper te Oude Pekela, fris van de bijl te water
gelaten, zijnde lang over stevens plm. 65 voet, breed over zijn welligs 13 voet en acht duim en
hol op zijn uitwatering zes voet, alles Groninger maat. Verkoopprijs: 1.050 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pott in aanwezigheid van
deze en van Pieter Wessels Onstwedder, beiden wonende te Oude Pekela.
101 - 5 april 1816.
Hindrik Bruins, schipper, wonende in zijn schip, thans te Oude Pekela, is schuldig aan de
smidsbaas Gerrit Hindriks Wortelboer, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 352 gulden
wegens levering van ijzerwerk voor het nieuwe tjalkschip dat door Jan Hindriks Drenth op
diens scheepswerf te Oude Pekela is gebouwd en door Bruins voornoemd van dezelfde Drenth
heden is gekocht.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pott in aanwezigheid van
deze en van Pieter Wessels Onstwedder, eveneens wonende te Oude Pekela.
102 - 5 april 1816.
Roelf Boeles Hardeweg, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de schipper Derk
Hindriks Klein, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een tjalkschipshol met enig opgoed, in
1810 gebouwd te Oude Pekela bij de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk door Harm
Arends de Wijk die het als schipper heeft bevaren, zijnde dit schip groot plm. 30 roggelasten.
Verkoopprijs: 1.180 gulden, waarvan 280 gulden aan de verkoper dient te worden voldaan op
10 januari 1817.
Verder bekende de verkoper 590 gulden ontvangen te hebben van de eigenaar, de eerzame
Lammert Klaassens Tiktak, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pott in aanwezigheid van
deze en van Klaas Harms de Wijk, eveneens wonende te Oude Pekela.
103 - 8 april 1816.
Freerk Boelems Harding en Geert Boelems Harding, landbouwers, wonende te Onstwedde,
meerderjarige kinderen van wijlen Boelem Geerts Harding, ab intestato overleden te

181

Onstwedde, alwaar hij gewoond heeft, op 2 maart 1812 en van zijn echtgenote Geertruida
Freerks Harding. De comparanten verklaren de nalatenschap van hun vader te willen verdelen.
Freerk Boelems Harding ontvangt uit deze nalatenschap voor 14.987 gulden en 10 stuivers aan
goederen.
Geert Boelems Harding ontvangt uit de nalatenschap eveneens voor 14.987 gulden en 10
stuivers aan goederen, waaronder:
1. een koopschat van een huis en tuin in Onstwedde ten laste van Elze Harms Gelms, groot
1.165 gulden;
2. een verzegeling ten laste van Harm Tunteler (incl. rente) van 2.912 gulden;
3. een obligatie ten laste van Egbert Alberts Oldenburger (incl. rente) van 530 gulden;
4. twee obligaties ten laste van Derk Wilts Kramer (incl. rente) van 1.188 gulden;
5. een obligatie ten laste van Wubbe Frouws (incl. rente) van 392 gulden;
6. een koopschat van een huis en halve plaats in Oude Pekela van 1.100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe
Romelingh, beiden wonende te Oude Pekela.
104 - 8 april 1816: [repertorium].
Volmacht van Maria Meulman, geassisteerd door Dom. [Daniel] Grensteen van de Pekela op
Pieter S. Devonshire te Amsterdam om gelden te doen overschrijven in het Nationale
Schuldboek 8.500 werkelijk rentegevend en 17.000 uitgestelde schuld.
105 - 10 april 1816.
Egbert Jans Dik, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de praamker Ietsen
Harmannus van der Tuuk, wonende te Nieuwe Pekela, een praamschip, zittende thans op de
helling bij Liefke Hindriks Drenth te Oude Pekela. Verkoopprijs: 130 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
rentenier Theodorickus Ebe Romelingh en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
106 - 12 april 1816.
Hommo Edzes Tonkes, eigenaar, wonende Meeden in het kanton Veendam, draagt het recht
over aan de eigenaar Lammert Klaassens Tiktak, wonende te Nieuwe Pekela, van een bedrag
van 790 gulden en 10 stuivers zoals hij, Tonkes voornoemd, dit recht alleen aan zich heeft
gekregen van de overige mede-erven van wijlen zijn grootmoeder Eetje Eenjes, weduwe van
wijlen Tonko Aijelts, op het recht van gereserveerde eigendom over drie stukken land, nader te
noemen, ten laste van Hindrik Everts Schokkenbroek als universele erfgenaam van wijlen Evert
Hindriks Schokkenbroek en vrouw, wijlen Stijntje Harms ingevolge verzegelde koop- en
cessiebrief van 30 april 1784 te Wedde voor Albert Hindrik van Swinderen als Drost van
Wedde en Westerwoldingerland verleden.
Verder heeft de eerstgenoemde comparant Hommo Edzes Tonkes, als ook dit recht bij
scheiding en deling van de nalatenschap van wijlen Edzo Tonkes alleen aan zich hebbende
bekomen, nog bij deze aan de voornoemde Lammert Klaassens Tiktak, gecedeerd en
getransporteerd een bedrag van 1.294 gulden, als hem cedent van de meergenoemde Hindrik
Everts Schokkenbroek voor hem zelf en voor zijn echtgenote Grietje Lammerts en als
erfgenaam van wijlen zijn moeder Stijntje Harms is toekomende ingevolge verzegelde
rentebrief van 18 mei 1786, destijds verleden voor pastoor Smith en kerkvoogden te
Winschoten.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Hindrik Everts Schokkenbroek
voornoemd, in aanwezigheid van de smid Jan Pieters Kruiter en van de wolkammer Roelf
Vissinga, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
107 - 18 april 1816.
Pieter Uchtman, koopman, wonende te Oude Pekela verkoopt in het openbaar enige goederen
van hemzelf. [volgt lijst van voorwerpen en hun kopers].

182

Gedaan te Oude Pekela in het huis van de koopman Pieter Uchtman in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van de commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude
Pekela.
108 - 20 april 1816.
Koenraad Jans Mulder, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, houdt veiling van enige korven
bijen (ijmen).
Het resultaat van de verkoping is:
1. zeven korven aan de arbeider Jan Hindriks Poker te Nieuwe Pekela voor 31 gulden;
2. zeven korven aan de Bakker Kristjaan Kaspers te Nieuwe Pekela voor 22 gulden;
3. vier korven aan Luitje Jacobus Kuiper te Nieuwe Pekela voor 13 gulden, 7 stuivers en 4
duiten.
4. vier korven aan de arbeider Eildert Hindriks Speties te Nieuwe Pekela voor 18 gulden en 10
stuivers;
5. vijf korven aan de schoenmaker Johan Wilhelm Fleurke te Nieuwe Pekela voor 27 gulden en
10 stuivers;
6. een korf aan de arbeider Tekke Andries Knoppius te Nieuwe Pekela voor 3 gulden, 12
stuivers en 4 duiten;
7. vier korven aan de kleermaker Martinus Willems Eij te Nieuwe Pekela voor 18 gulden;
8. een korf voor Hindericus Opheijen te Nieuwe Pekela voor 4 gulden;
9. twee korven voor Hemmo Okkes Smit te Nieuwe Pekela voor 9 gulden;
10. een korf voor Hindericus Opheijen voornoemd te Nieuwe Pekela voor 4 gulden en 10
stuivers;
11. vier korven voor Frans Jans Nieboer te Nieuwe Pekela voor 18 gulden en 10 stuivers;
12. een korf voor Jan Harms Kloppenborg te Nieuwe Pekela voor 3 gulden en 15 stuivers;
13. twee korven voor Luitje Jacobus Kuiper te Nieuwe Pekela voor 10 gulden en 10 stuivers;
14. een korf voor Eltje Menses Mulder te Nieuwe Pekela voor 4 gulden en 5 stuivers;
15. twee korven voor Frans Jans Nieboer te Nieuwe Pekela voor 8 gulden;
16. twee korven voor Eildert Hindriks Spetius te Nieuwe Pekela voor 7 gulden en 10 stuivers;
17. een korf voor Jan Harms Kloppenborg voornoemd voor 4 gulden en 5 stuivers;
18. een korf voor Tekke Andries Knoppius voornoemd voor 4 gulden;
19. twee korven voor Berend Ottes Timmer te Nieuwe Pekela voor 9 gulden en 5 stuivers.
De totale opbrengst bedraagt dus 203 gulden en 10 stuivers
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pott in aanwezigheid van deze en van
Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
109 - 22 april 1816.
Openbare verkoop van enige goederen uit de nalatenschap van wijlen Hindrik Tjapkes en wijlen
vrouw Elje Jans, in leven echtgenoten te Oude Pekela in het huis van de overledenen op 22 april
en volgende dagen 1816. Deze verkoop wordt gehouden op verzoek van de koopman Albert
Pieters de Jonge en van de brouwer Klaas Eltjes Sijpkens, de eerste wonende te Oude en de
laatste wonende te Nieuwe Pekela. [volgt lijst van kopers met opbrengst].
Geëindigd op 24 april 1816 in aanwezigheid van de kastelein Wilke L. Tonkes en van de
commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
110 - 24 april 1816.
Grietje Alberts, boerin, zijnde weduwe van Egbert Derks de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela
en haar zoon, de landbouwer Derk Egberts de Grooth, inwonende bij zijn moeder te Nieuwe
Pekela, die tevens verscheen voor de andere zoon, de varensgezel Albert Egberts de Grooth,
wonende te Oude Pekela (thans op zee), dragen het recht over aan de boerenknecht Klaas
Klaassens de Grooth, inwonende bij zijn vader, de landgebruiker, Klaas Derks de Grooth te
Nieuwe Pekela: een opstrekken met een dwarskamp daaraan, zijnde bouwland, gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummer 66. Overdrachtsprijs: 125 gulden, waarvan 100
gulden moet worden betaald aan Boelo Eltjens te Oude Pekela en het resterende aan de
comparant Klaas Derks de Grooth.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van
deze en van de koopman Hindrik Feijen, de laatste wonende te Nieuwe Pekela.
111 - 25 april 1816.
Openbare verkoop van meubelen uit de nalatenschap van wijlen Harm Harms Kok en wijlen
diens echtgenote Esse Okkes op verzoek van de erfgenamen, o.a. de schipper Pieter Jans
Oosterend, wonende te Oude Pekela, handelende voor zijn vrouw Fennechien Okkes en de
schoolmeester Berend van Dijk, wonende te Oude Pekela, handelende namens zijn vrouw
Wiske Okkes. Deze verkoop wordt gehouden in het huis van de genoemde Harm Harms Kok.
Van de te verkopen goederen is reeds op 27 maart jl. een inventarislijst opgesteld. [volgt lijst
van goederen met hun opbrengst en kopers].
Vervolg van de verkoop op 26 en 27 april 1816.
Gedaan en geëindigd in aanwezigheid van Reinder Barghuis en Berend Drijfhamer, beiden
wonende te Oude Pekela.
112 - 27 april 1816.
Hinderk Koops Houteboom, schipper, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
koopman Egbert Geerts Steerenborg, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 167
gulden. Stelt als onderpand: drie aaneen sluitende kampen land, te samen groot plm. twee
mudden, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer één ongedeeld.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Egbert Geerts Steerenborg voornoemd in
aanwezigheid van Reinder Barghuis en Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude
Pekela.
113 - 29 april 1816.
Boele Migchels Wilts en Engel Geert Bots, landbouwers, wonende te Wetsingehuizen onder
Onstwedde, verkopen aan de koopman en kastelein Elze Hazelhoff senior, wonende te Wedde,
de helft in plm. 7½ dagwerk meedland, omgaande dat is alle jaar verwisselende met de erven
van wijlen Harm Jacobs Alting. Verkoopprijs: 350 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van de
landbouwer Wubbe Wilkes Hofting te Onstwedde en van de commies bij de Schout, Jannes
Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
114 - 30 april 1816.
Pieter Jans Pothuis, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Lijsabeth Hindriks, verkoopt aan de koopman Johannes Harmannus Adams,
eveneens wonende te Oude Pekela, een huis, schuur en tuin met nog een halve
kloosterveenplaats daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, kloostergrond, op
nummer 27. Verkoopprijs: 733 gulden. En aangezien Freerk en Geerts Boelems Harding,
landbouwers, wonende te Onstwedde ingevolge cessiebrief van 30 maart 1799 te Wedde
destijds voor de drost van Westerwolde verleden, het recht van gereserveerde eigendom over
het verkochte hierboven omschreven ten laste van de verkoper hebben, dient de koper
voornoemd de genoemde koopschat te betalen aan de genoemde Freerk en Geert Boelems
Harding.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
115 - 30 april 1816.
Eppo Eppes Fokkens, kastelein en landgebruiker, wonende te Westerlee, neemt op rente van de
eerzame boer Jan Tjarks Houwink, wondende op het Zuiderveen onder Oude Pekela, een
bedrag van 130 gulden. Fokkens voornoemd stel als borg:
1. zijn huis en tuin, staande en gelegen te Westerlee;
2. een akker bouwte, groot plm. een mudde, gelegen te Westerlee.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
116 - 2 mei 1816.
Hindrik Jurriens Polter, boer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de schoenmaker Joseph
Walvart, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een kamp groenland, gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nummer 27 van de nieuwe plaatsen. Verkoopprijs: 300 gulden. Polter
voornoemd ontvangt het bedrag van de landgebruiker Jan Harms Korter, wonende te Nieuwe
Pekela, die hiervoor het recht van gereserveerde eigendom ontvangt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
tegenwoordigheid van deze en van de landbouwer Elze Wubbes Folkers, wonende te
Onstwedde.
117 - 2 mei 1816: [repertorium].
Overlijdensbericht waarin Johannes A. Lich en Jan B. Nommes uit Vlagtwedde verklaren dat
Lodewijk Muntinghe in 1799 te Vlagtwedde is overleden.
118 - 2 mei 1816.
Harm Alberts Lukkien, touwslager, wonende te Veendam, mede verschenen voor zijn
echtgenote Aaltje Jacobs, neemt op rente van de negotiant Jan Bernard Heitkemper, wonende te
Emsdetten in de Kreis Steinfurt [Dld] een bedrag van 2.400 gulden. Lukkien voornoemd stelt
als onderpand drie huizen met een tuin, een touwslagerij, een scheepshelling en drie kampen
land, staande en gelegen te Veendam aan het Westerdiep.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Pieter Wessel Onstwedder, eveneens wonende te Oude Pekela.
119 - 11 mei 1816.
Otte Jans Smit, veenboer op het Stadskanaal en de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk,
wonende te Oude Pekela, verkopen aan de smid Geert Harms Bakkers en aan diens echtgenote
Tjaakje Jans Klaver, wonende te Nieuwe Pekela, een huis, getekend met nummer 190, met een
tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 28 letter C.
Verkoopprijs:350 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Harm Jacobs Oostindier, de laatste wonende te Nieuwe Pekela.
[Harm Jacobs Oostindier tekent met H.J. Ostienen].
120 - 11 mei 1816.
Otte Jans Smit, veenboer op het Stadskanaal en de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk,
wonende te Oude Pekela, verkopen aan de kleermaker Hindrik Abels Schroeder, wonende te
Nieuwe Pekela, twee stukjes land, groot plm. 2½ mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, op nummer 29. Verkoopprijs: 200 gulden. De verkopers ontvangen de koopsom uit
handen van de schipper Jacob Harms Oostindier waarvoor deze het gereserveerde recht van
eigendom krijgt. Voor Jacob Harms Oostindier verschijnt zijn vader, de landbouwer Harm
Jacobs Oostindier, wonende te Nieuwe Pekela, die zich garant stelde voor zijn zoon
voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Harm Nannes Brouwer, wonende op het Strobos. [Harm Jacobs
Oostindier tekent met Harm Jacobs Ostienen].
121 - 13 mei 1816: [repertorium].
Huwelijkstoestemming van Hindrik Pieters Scheeve van Oude Pekela tot het huwelijk van zijn
dochter Geessien met Douwe Hijlkes Hoekstra uit Joure [gem. Haskerland].
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122 - 14 mei 1816.
Jürgen Hinrich Speelmeijer, arbeider, wonende te Wetsingehuizen onder Onstwedde, maakt
afspraken met de landeigenaar Elze Hazelhoff senior, wonende te Wedde, over de uitbetaling
van zodanige 500 gulden, als hij nog pro resto schuldig is voor koopschatspenningen van een
schuur met enig grond daarom toestaande, staande en gelegen te Wetsingehuizen en door
genoemde Speelmeijer aangehandeld ingevolge proces verbaal door mij notaris opgemaakt op
23 januari 1815.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens wonende te Oude Pekela.
123 - 14 mei 1816.
Jacob Alberts Mulder, korenmolenaar, wonende te Vriescheloo verkoopt aan de landeigenaar
Elzo Hazelhoff senior, wonende te Wedde, een stuk ongecultiveerd land, gelegen op de
Ossemarkt te Wedde. Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Franken in aanwezigheid van
deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens wonende te Oude
Pekela.
124 - 15 mei 1816.
Jannes Alberts Koerts, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, voor hem zelf en verschenen
namens zijn vrouw Swaantje Hommes, neemt op rente van de stadsveenmeester Goedhart
Borgesius en zijn echtgenote Wendeltje Aapkens, wonende te Oude Pekela, een bedrag van
3.300 gulden. Stelt als onderpand zijn huis, getekend met nummer 416, met een daarachter
gelegen stadsveenplaats bestaande uit groen- en bouwland, bos, dallen en hoogveen, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nieuwe plaatsen, nummer 32.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Goedhart Borgesius voornoemd in
aanwezigheid van Berend Eedes Brouwer, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
125 - 15 mei 1816: [repertorium].
Bericht van overlijden door Klaas Wildeboer en anderen uit Oude Pekela dat Ber. Roelfs
Huising en vrouw en dat Derk Gobers overleden zijn.
126 - 17 mei 1816.
Op verzoek van de bakker Klaas Tonnis Metus, wonende te Oude Pekela bij het middenste
verlaat, de bakker Eltje Abels Degenhart, wonende te Nieuwe Pekela, de bakker Hilbrand Abels
Degenhart, wonende te Veendam, van Lijsabet Klaassens Metus, echtgenote van de koopman
Kier Jans Nijenhuis, wonende te Nieuwe Pekela en tenslotte van Okje Klaassens Metus, zonder
beroep en inwonende bij haar vader Klaas Tonnis Metus, te Oude Pekela, wordt de
inventarisatie gehouden van de nalatenschap van wijlen Wobbegien Hilbrands Degenhart, ab
intestato overleden te Oude Pekela op 21 januari 1816, zijnde in een eerste huwelijk getrouwd
geweest met Abel Eltjes Degenhart, uit welk huwelijk de voornoemde Eltje en Hilbrand Abels
Degenhart nog in leven zijn, welke Eltje en Hilbrand Abels Degenhart zich ieder voor een
vierde als erfgenaam van haar overleden moeder, de voornoemde Wobbegien Hilbrands
Degenhart kunnen en mogen beschouwen. Verder is dezelfde Wobbegien Hilbrands Degenhart
in een tweede huwelijk getrouwd geweest met de voornoemde Klaas Tonnis Metus, uit welk
huwelijk nog in [leven] zijn de voornoemde beide kinderen te weten Lijsabet en Okje Klaassens
Metus welke beide kinderen zich eveneens voor een vierde als erfgenaam van de overleden
Wobbegien Hilbrands Degenhart kunnen en mogen gedragen, alles voorbehoudende het recht
van de voornoemde Klaas Tonnis Metus als langstlevende echtgenoot op het vruchtgebruik
gedurende zijn leven, van een kindspart uit de nalatenschap van zijn genoemde overleden
echtgenote ingevolge huwelijkscontract met haar opgericht en beleden te Nieuwe Pekela voor
pastoor Cock op 24 september 1784.
Deze inventaris is opgemaakt in aanwezigheid van de hiervoor genoemde verzoekers en verder
in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela, teneinde
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de goederen te taxeren. De goederen worden vervolgens geïnventariseerd waarbij het vervolg
plaats vindt op 24 mei 1816.
Betreffende de papieren en effecten kunnen worden genoemd o.a.:
- een verzegelde koop- en cessiebrief van 4 mei 1801 te Termunten voor pastoor Smith en
kerkvoogden beleden ten voordeel van Klaas Tonnis en Wobbegien Hilbrands Degenhart,
houdende een gereserveerd eigendomsrecht over een huis en tuin te Groot Termunten ten
laste van Arijs Metus aldaar, groot 850 gulden;
- een dito gereserveerd eigendomsrecht ten laste van Eltje Abels Degenhart en vrouw, te
Nieuwe Pekela ten voordeel van voornoemde Klaas Tonnis en Wobbegien Hilbrands
Degenhart, groot 1.400 gulden, ingevolge koop- en cessiebrief van 27 november 1807 te
Oude Pekela voor pastoor Meurs en geëligeerden beleden;
- diverse onderhandse obligaties.
Van de vaste goederen worden genoemd o.a.:
- een huis, waarin een bakkerij, met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, eigen grond, bij het middenste verlaat, zijnde door Klaas Tonnis voornoemd en
vrouw laatst bewoond en gebruikt en wordende als zodanig nog door dezelfde Klaas Tonnis
bewoond, aangekocht door Abel Eltjes volgens koopbrief van 26 maart 1770 te Nieuwe
Pekela beleden voor 3.000 gulden.
Volgt verder een lijst met schulden.
Opgemaakt en finaal gesloten te Oude Pekela in het huis van Klaas Tonnis Metus bij het
middenste verlaat in aanwezigheid van de predikant Daniel Grensteen, wonende te Nieuwe
Pekela en van de koopman Willem Melles Pott, wonende te Oude Pekela.
127 - 17 mei 1816.
Pijbe Geerts Pijbes, landgebruiker, de koopman Gerhardus Koops, de bakker Hindrik Bouman,
allen wonende te Oude Pekela en mede verschenen voor de touwslager Nicolaus Sikkens,
wonende te Sappemeer, voor hun zelf en namens hun medegeïnteresseerden, zijnde de
erfgenamen van wijlen Hillechien Jans, weduwe van Jan Adams Mars, verdere nog de kastelein
Eggo van Dijk, wonende te Winschoten als gemachtigde van Grietje Adams en consorten,
welke comparanten voor hun zelf en in genoemde kwaliteit erfgenamen van de voornoemde
weduwe van Jan Adams Mars, verklaarden hierbij, conform het testament dat de voornoemde
weduwe van Jan Adams Mars heeft gemaakt en beleden voor notaris Piccardt op 11 oktober
1813, aan Janna Tammes de Ruiter, zonder beroep, weduwe van Reint Jacobs Fijn, wonende te
Oude Pekela en hierbij aanwezig, uitkering te doen van zodanig legaat als door de
meergenoemde weduwe van Jan Adams Mars aan de genoemde weduwe Fijn is gemaakt,
bestaande uit een huis, getekend met nummer 88, met een daarachter gelegen tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, bij het benedenste verlaat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Gerhardus Koops in aanwezigheid van de
rentenier Berend Geerts Koops en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te
Oude Pekela.
128 - 17 mei 1816.
Janna Tammes de Ruiter, zonder bijzonder beroep, weduwe van Reint Jacobs Fijn, wonende te
Oude Pekela, neemt op rente van de rentenier Berend Geerts Kolk en van diens broer, de oudschipper Pieter Geerts Sterenborg, beiden wonende te Oude Pekela, een bedrag van 300 gulden.
Stelt als onderpand haar huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela bij het benedenste
verlaat, zuidkant, zijnde het huis getekend met nummer 88.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Gerhardus Koops in aanwezigheid van
Pijbe Geerts Pijbes en van Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
129 - 18 mei 1816.
Testament van Folkert Jans de Boer, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela.
Hij legateert en vermaakt aan zijn vrouw Leentje Luites de Jonge, gedurende haar leven het
vruchtgebruik van al zijn goederen, die hij bij zijn versterf zal nalaten.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze, van de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, van de bakker Marinus
Wildeboer en van de arbeider Albert Jacobs Mooi, allen wonende te Oude Pekela.
130 - 18 mei 1816.
Testament van Leentje Luites de Jonge, zonder bepaald beroep, echtgenote van Folkert Jans de
Boer, wonende te Oude Pekela.
Zij legateert en vermaakt aan haar echtgenoot Folkert Jans de Boer, gedurende zijn leven het
vruchtgebruik van al haar goederen, die zij bij haar versterf zal nalaten.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze, van de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, van de bakker Marinus
Wildeboer en van de arbeider Albert Jacobs Mooi, allen wonende te Oude Pekela.
131 - 21 mei 1816.
Elze Harms Gelms, landgebruiker, wonende te Onstwedde verkoopt aan de landgebruiker Jan
Alberts Tempel, eveneens wonende te Onstwedde een huis, getekend met nummer 120 met een
tuintje en de daarbij behorende grond, staande en gelegen te Onstwedde. Verkoopprijs 320
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de verkoper in tegenwoordigheid van Harm
Harms Steerenborg en van Wubbe Haijes Horlings, beiden wonende te Onstwedde.
132 - 27 mei 1816.
Christopher Meijer, koopman, wonende te Oude Pekela, verzoekt de notaris volmacht te geven
aan de heren Sebastian Fridag en John Rudolph Bourcard in Londen. In deze Engelstalige akte
worden de namen genoemd van o.a. Solomon Jacob Bargerboer, Jacob Solomon Bargerboer,
Simon Solomon Bargerboer, Aaron Solomon Bargerboer, Abraham Solomon Bargerboer,
Joseph Solomon Bargerboer.
En heeft de voornoemde heer Christopher Meijer de hiervoor geschreven volmacht in
aanwezigheid van ons, notaris en getuigen, vertekend en gezegeld met verzoek dat hem van
deze gehele akte door ons, notaris, een afschrift werd afgegeven om deze te kunnen sturen aan
zijn gevolmachtigden in Londen voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Willen
IJ. Bultena en van Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
133 - 28 mei 1816.
Hindrik Jacobs Draijer, verlaatsmeester en echtgenote Bielke Harms, wonende te Oude Pekela,
dragen het recht over aan de schipper Sijpko Heres Spelde en aan diens echtgenote Eipke Jan
Tunteler zodanige van een in ieder jaar op 29 mei te betalen bedrag van 325 gulden, als zij,
voornoemde cedenten, hebben ingevolge rentebrief van 29 mei 1793, te Oude Pekela voor
pastoor Meurs en geëligeerden destijds beleden en nog te vorderen hebben van Albert Fransen
en echtgenote Tietje Pieters, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van Hindrik Jacobs Draijer voornoemd in
aanwezigheid van Albert Berends Mugge, wonende te Nieuwe Pekela en van Jannes Harms
Camminga, wonende te Oude Pekela.
134 - 8 juni 1816.
Huwelijkscontract tussen Jan Boelens, voorheen koopman, wonende te Nieuwe Pekela, als
bruidegom & Geessien Harms Koster, laatst weduwe van Jan Hindriks Koster, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, als bruid.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de verver Reinder Egberts Houting, wonende te Nieuwe Pekela.
135 - 15 juni 1816.
Hindrik Hilverts Waarsing, landbouwer, wonende te Roswinkel in Drenthe, aan de ene kant en
Elze Hilverts Waarsing, landbouwer, wonende te Sellingen, aan de andere kant, beiden te
samen en ieder voor de helft erfgenamen van wijlen hun vader Hilvert Elzen, in leven
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inwonende bij zijn genoemde zoon te Roswinkel alwaar hij op 28 juli 1814 is overleden,
verklaren de nalatenschap van hun vader te hebben gescheiden en verdeeld.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
136 - 15 juni 1816.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schoolmeester Klaas Harms Karssijns, wonende te Oude Pekela, een nagelnieuwe praam bij
hem verkoper op zijn scheepshelling te Oude Pekela nieuw gebouwd en fris van de bijl te water
gebracht, zijnde lang over steven ca. 51 voet, breed ruim 12 voet en hol ongeveer drie voet en
tien duim, alles Groninger maat. Verkoopprijs: 640 gulden, contant te betalen 60 gulden en 580
gulden in termijnen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
137 - 17 juni 1816.
Hindrik Everts Schokkenbroek, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen
voor zijn vrouw Grietje Lammerts Ekkel, neemt op rente van de eerzame landeigenaar Lammert
Klaassens Tiktak, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 2.500 gulden. Stelt als
onderpand een gehele stadsveenplaats, zijnde nummer 33, gelegen ten noordoosten van het
nieuwe Stadskanaal.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van
deze en van de bakker Marinus Wildeboer, eveneens wonende te Oude Pekela.
138 - 17 juni 1816.
Hindrik Everts Schokkenbroek, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen
voor zijn vrouw Grietje Lammerts Ekkel, neemt op rente van de eerzame landeigenaar Lammert
Klaassens Tiktak, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 1.000 gulden. Stelt als
onderpand een gehele boerenplaats met twee huizen daarop, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer zeven, bestaande uit bouw- en groenland en verder
nog al het land dat hij heeft in de plaats nummer zes mede aldaar aan de voorgaande gelegen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de bakker Marinus Wildeboer, eveneens wonende te Oude
Pekela.
139 - 20 juni 1816.
Jan Hindriks Cappen, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de landgebruiker
Hindrik Eenjes de Boer, wonende te Oude Pekela:
1. een stuk land, bestaande uit drie kampen groen- of bouwland, gelegen te Oude Pekela,
noordkant, eigen grond, op nummer 36;
2. een dito stuk land aldaar gelegen.
Verkoopprijs: 500 gulden. De verkoper verklaart dat hij het voornoemde bedrag heeft
ontvangen van Severwijn Jans Meijer en zijn echtgenote Jantien Joesten,
uitoefende het boerenbedrijf en wonende te Onstwedde, waarvoor zij het recht van
gereserveerde eigendom ontvangen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koper in aanwezigheid van de
landbouwer Harm Karskens, wonende te Onstwedde en van de timmerman Jan Tammes
Niewolt, wonende te Oude Pekela.
140 - 21 juni 1816.
Jeisel Isaaks Kosses, slager, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de eigenaar Harm
Everts Evers en diens echtgenote Tjadduwe Geerts Starke, wonende te Blijham, een bedrag van
600 gulden. Stelt als onderpand 11 kampen groen- en bouwland plm. 18 mudden groot, gelegen
te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, in de nummers 25 en 26.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Theodorickus Ebe Romelingh en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude
Pekela.
141 - 22 juni 1816.
Christopher Meijer, negotiant, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de medicinae doctor
Bernhard Ida Kiers Muntinghe en aan diens echtgenote Aaltje Aapkens, wonende te Nieuwe
Pekela een huis, getekend met nummer twee met een schuur en erf met een tuin, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, grenzende ten noorden en ten oosten aan het
hof van de Lutherse kerk. Verkoopprijs: 3.200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kopers in aanwezigheid van de
luthers predikant Daniel Grensteen en van de touwslager Harm Erenst Schreuder, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
142 - 24 juni 1816.
Goedhart Borgesius, adjunct-veenmeester, wonende te Oude Pekela, gehuwd met Wendeltje
Aapkens, die het recht op de nader te noemen koopbrief alleen heeft bekomen van de overige
mede-erfgenamen van wijlen Koert Jurjens, draagt dit recht over aan de eerzame landeigenaar
Lammert Klaassens Tiktak, wonende te Nieuwe Pekela, van een vordering van 323 gulden,
zijnde een koopschat van een dal, groot plm. 4a deimt eigen grond gelegen bij de Zuidwending
onder Veendam en staande onder het recht van gereserveerde eigendom over deze grond ten
laste van de landbouwer Hindrik Everts Schokkenbroek, wonende te Nieuwe Pekela, als in deze
opgevolgd aan Evert Hindriks Schokkenbroek volgens verzegelde koopbrief van 30 mei 1804
destijds beleden voor pastoor Cock en kerkvoogden te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van
deze en van Marinus Wildeboer, beiden wonende te Oude Pekela.
143 - 24 juni 1816.
Nanno Jans Mulder, rentenier, in deze als boekhouder, wonende te Oude Pekela, de schout
Klaas Lammerts Tiktak, de koopman Hindrik Feijen, beiden wonende te Nieuwe Pekela, verder
de particulier Berend Geert Kolk en de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, beiden wonende te
Oude Pekela, de vier laatstgenoemden als directeuren van de nader te noemen goederen,
verkopen in hun genoemde hoedanigheid aan de negotiant Christopher Meijer, wonende te
Oude Pekela, een huis met een lijnbaan met een tuin en drie kampen land, te samen groot plm.
4½ mudde, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond op de nummers 26 en 27
ongedeeld, letter B. Verkoopprijs: 950 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de schipper Egbert Jans Dik, wonende te Nieuwe Pekela.
144 - 28 juni 1816.
Daniel Grensteen, luthers predikant, wonende te Nieuwe Pekela, herroept en trekt in de
opdracht die hij bij akte, gepasseerd voor Mr. Nicolaas Jan van Buttingha Wichers als notaris te
Nieuwe Pekela van 30 maart 1814, heeft opgedragen aan de goudsmid Derk van Lingen,
wonende te Veendam, aan wie hij door middel van die akte de volmacht heeft gegeven om bij
zijn sterven zijn nalatenschap te aanvaarden en deze tot liquiditeit te brengen. Hij verzoekt de
notaris deze akte te beschouwen als niet gepasseerd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Rente
Harms Middel en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
145 - 3 juli 1816: [repertorium].
Huwelijkstoestemming van Rachel Salomons uit Oude Pekela dat haar zoon Bernard Baruch de
Beer trouwt met Rachel Arons Freida.
146 - 10 juli 1816.
Ecko Scheltens, koopman, wonende te Groningen, gedoogt dat de hypothecaire inschrijving die
op zijn verzoek ten laste van de koopman Pieter Franken, destijds wonende te Oude Pekela is
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gedaan op 16 augustus 1811, door te halen. Deze akte is opgemaakt op verzoek van de
koopman Eltje Jans Degenhart, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Eltje Jans Degenhart voornoemd in
aanwezigheid van Rente Harms Middel en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te
Oude Pekela.
147 - 12 juli 1816.
Hindrik Jacobs Draijer, verlaatsmeester, wonende te Oude Pekela, draagt het recht over aan de
administrateurs over de door Derk Harms Hesselink aan zijn kinderen gedonateerde boedel,
zijnde de korenmolenaar Jan Teunis Klatter en de rentenier Berend Geert Kolk, beiden
wonende te Oude Pekela, van een vordering ten laste van de koopman Hindrik Willems Bakker,
wonende te Oude Pekela, ter grootte van een bedrag van 500 gulden, staande onder het recht
van gereserveerde eigendom over een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nummer 18, uitvoeriger omschreven in de nader te noemen
koopbrief. Genoemd wordt de koop- en cessiebrief van 27 april (grasmaand) van 1810,
gepasseerd te Wedde voor mr. W. de Sitter als rigter van Westerwoldingerland.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
148 - 13 juli 1816.
Liefke Hindriks Drenth, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Willem Karels Staghouwer en echtgenote Anneke Gerrits Steensema, thans nog
wonende te Kollum in de provincie Friesland, een Fries schuitje, groot plm. drie
commercielasten, zijnde lang over zijn steven plm. 38 voet Groninger maat. Verkoopprijs: 240
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
149 - 13 juli 1816.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Geert Berens Poppes, meerderjarige zoon van Berend
Hillenius Poppes en vrouw Martje Harms, als bruidegom, thans nog inwonende te Hoorn onder
Wedde & Wobbegien Harms, zonder beroep, weduwe van Harm Geerts en meerderjarige
dochter van wijlen Harm Steffens en vrouw, wijlen Lammegien Hindriks, wonende te Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela. [Geert Berends Poppes tekent met Geert Beerents Poeps].
150 - 16 juli 1816.
Sibeltje Jans, zonder beroep, weduwe van Wessel Harms Hateboer, voor haar zelf en als
bezittende de boedel van haar overleden echtgenoot, waarbij zich voegden de arbeider Harm
Jurriens Hateboer en de veenmeester Harm Jans Middel die instond en verscheen voor de
dochter van wijlen Siben Harms Hateboer, genaamd Geessien Derks de Ruiter, allen wonende
te Oude Pekela, verkopen aan de meester timmerman Berend Geerts Altona, wonende te Oude
Pekela, een stuk dalgrond, groot plm. 1½ mudde, gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, ongedeelde vijf lotten nummer twee. Verkoopprijs: 20 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Middel in aanwezigheid
van Jannes Pieters Oosterend en van Pieter Jans Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
151 - 27 juli 1816.
Freerk Jans Wortelboer, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Bauwina Eelkes, verkoopt aan de landgebruiker Jan Jans Boerland, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, een huis met landerijen en enig veen en dalgrond, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummer 51. Verkoopprijs: 1.015 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela. [Freerk Jans Wortelboer tekent met Wortel Buir].
152 - 29 juli 1816.
In het huis van de landbouwster Wupke Reints Kornellis te Onstwedde wordt op haar verzoek
de openbare uitmijning en verkoop gehouden van enige boerengereedschappen en de vacht van
acht à negen mudden roggenland.
Gedaan en opgemaakt als boven vermeld in aanwezigheid van de ontvanger van de indirecte
belastingen Johannes Brouwers en van de tapper Jan Visker de Ruiter, beiden wonende te
Wedde.
153 - 30 juli 1816: [repertorium].
Verklaring van Stijntje Geerts, weduwe van Harm J. Bakker uit Nieuwe Pekela dat de verkoop
op Hemmo Okkes Smit volgens akte nummer 51 hierboven voor haar was.
154 - 31 juli 1816.
Japien Boeles, zonder bijzonder beroep, weduwe van Pieke Folkerts de Weerdt, wonende te
Oude Pekela, verklaart dat in de koopakte die op 11 juli 1815 voor mij, notaris, te Oude Pekela
tussen haar, als verkoopster, en Jan Hindriks Norder, als koper, wegens de verkoop van een stuk
onland voor een bedrag van 150 gulden is opgemaakt, abusievelijk is opgegeven dat het
verkochte stuk onland is gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, op de nummers 22 en
22½, maar dat daarvoor in de plaats moet staan dat dit stuk onland is gelegen te Oude Pekela,
gedeeltelijk gelegen op stadsgrond en eigen grond, zijnde het gedeelte dat stadsgrond is te
vinden te Oude Pekela, noordkant, ongedeeld, op het 24ste en een half van het 25ste lot. Het
stadsgrond is verkocht voor 25 gulden en het op eigen grond gelegen gedeelte voor 125 gulden.
Verder is bij het opmaken van deze akte aanwezig geweest de leerlooier Watse Aljes Mulder,
wonende te Oude Pekela en verschenen voor zijn schoonvader Jan Hindriks Norder.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Goedhart Borgesius, eveneens wonende te Oude Pekela.
155 - 2 aug. 1816.
Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen en in dezen handelende onder de firma van
H.H. Nap & Compagnie, verkoopt aan de schipper Luppe Harms Noor, wonende in zijn schip
en zich thans bevindende te Oude Pekela, een nieuw tjalkschip, thans genaamd "de Jonge
Harm", ingevolge akte van 21 augustus 1815 voor ons, notaris te Oude Pekela, gepasseerd, door
de scheepstimmerbaas Wicher Everts Duin te Oude Pekela voor de verkoper voornoemd nieuw
gebouwd, zijnde lang over zijn steven plm. 65 voet, breed over de berghouten plm.14 voet en
hol op zijn uitwatering nagenoeg zes voet, alles Groninger maat. Verkoopprijs: 1.400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de scheepstimmerbaas Wicher Everts Duin, eveneens wonende
te Oude Pekela.
156 - 3 aug. 1816.
Hindrik Klaassens Boerma, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de arbeider
Hindrik Jans Bijlholt, eveneens wonende te Nieuwe Pekela:
1. een kamp land, groot plm. 30 stok, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, on de
plaats nummer 54;
2. een dito kamp, van nagenoeg dezelfde grootte en mede aldaar gelegen.
Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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157 - 8 aug. 1816.
Wubbe Reints Eemsing, arbeider, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de particulier Steffen
Boelems Duns, eveneens wonende te Onstwedde, een akker bouwland "de Uitakker" genaamd,
gelegen op de zogenaamde Holthe bij Onstwedde, zijnde plm. 1½ mudde groot en overal in de
breedte vijf möllen breed. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe
Romelingh, beiden wonende te Oude Pekela.
158 - 10 aug. 1816.
Evert Klaassens Groeneveld, wonende te Winschoten, boekhouder van de Bank van Lening
aldaar gehouden wordende onder de firma E.K. Groeneveld, B. Haitzema & Compagnie en
Evert Jacobs van Dijk, deurwaarder bij de rechtbank, eveneens wonende te Winschoten, maken
afspraken over een schuldafhandeling van de tweede comparant in hoedanigheid van.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Pieter
Jans Oosterend en van Theodorickus Ebe Romelingh, beiden wonende te Oude Pekela.
159 - 12 aug. 1816.
Jan Jacobs Schoenmaker, schipper, zonder vaste woonplaats doch destijds in Oude Pekela
wonende, verkoopt aan de negotiant Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela, een
huis, getekend met nummer 109 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op de nummers 32½ en 33, letter C, wordende tegenwoordig in losse huur
bewoond en gebruikt door Jans Berends en vrouw. Verkoopprijs: 350 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Wilke L. Tonkes, eveneens wonende te Oude Pekela.
160 - 12 aug. 1816.
Wicher Everts Duin, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Jacob Jans Schoenmaker een oud tjalkschipshol, groot plm. 16 lasten. Verkoopprijs:110 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de negotiant Wibrandus Kranenborg, eveneens wonende te Oude
Pekela.
161 - 13 aug. 1816.
Wicher Hooites Meursing, scheepstimmerman, wonende te Hogezand, in deze als eigenaar van
een boerenplaats, bestaande uit een huis en schuur, getekend met nummer 321, met een tuin en
gehele stadsveenplaats daarachter staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond,
nummer 68, alsmede van de boerengereedschappen, huismeubelen, levende have, veldvruchten
en van de gegravene turf die zich in het huis en op de landerijen bevindt, maakt tot opzichter en
beheerder van de bedoelde boerenplaats en boerderij de persoon van de landbouwer Jan Egberts
Duiker, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
162 - 15 aug. 1816.
Rutgert Jans (thans bijgenaamd "Buitenweg"), arbeider, wonende te Blijham, mede verschenen
en handelende voor zijn echtgenote Harmke Harms, neemt, volgens obligatie van 1 mei 1806,
opgemaakt te Blijham, op rente van de landbouwer Jan Hilverts en diens echtgenote Jantje Jans,
wonende in het verste Velthuis onder Sellingen, een bedrag van 100 gulden. Stelt tot onderpand
de vaste en altoosdurende beklemming van plm. een vierendeel deimt land, zijnde een huisstede
en tuin alsmede de eigendom van het daarop staande huis en schuur, staande en gelegen te
Blijham.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de landbouwer Jacob Alting, wonende te Wedde.
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163 - 15 aug. 1816.
Rutgert Jans (thans bijgenaamd "Buitenweg"), arbeider, wonende te Blijham, mede verschenen
en handelende voor zijn echtgenote Harmke Harms, neemt, volgens obligatie van 1 mei 1804,
opgemaakt te Blijham, op rente van de smidsbaas Jurjen Gerrits Smit, wonende te Roswinkel,
een bedrag van 200 gulden. Stelt tot onderpand de vaste en altoosdurende beklemming van plm.
een vierendeel deimt land, zijnde een huisstede en tuin alsmede de eigendom van het daarop
staande huis en schuur, staande en gelegen te Blijham.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de landbouwer Jacob Alting, wonende te Wedde.
164 - 24 aug. 1816.
Hendrik Geerts Klomker, schipper, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wonende in zijn schip
waarmee hij zich thans bevindt in Oude Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote Grietje
Roelfs, neemt op rente van de scheepstimmerman Liefke Hindriks Drenth, wonende te Oude
Pekela, een bedrag van 150 gulden wegens het kunnen betalen van reparaties door Drenth
voornoemd aan zijn praamschip, genaamd "de eenige broeder" verricht.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms Middel,
beiden wonende te Oude Pekela.
165 - 29 aug. 1816.
Johannes Baltus de Vries, koopman en schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Jan Jans Fijen, wonende te Sappemeer, zijn kofschipje "de Vrouw Anna" genaamd.
Koopprijs: 250 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
verver Jan Drijfhamer en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
166 - 4 sept. 1816.
De heer mr. Willem Jacob Wichers, rentmeester van de stadsvenen, wonende te Groningen,
verzoekt notaris Piccardt, met goedkeuring van de Edel Achtbare Heren Burgemeesteren van de
stad Groningen, over te gaan tot het houden van de openbare verkoop van de Stadsvierde turf
die in 1816 in Oude en Nieuwe Pekela is gegraven.
De hiervoor bedoelde turf zal in vijf percelen worden verkocht, te weten:
I. van het Nieuwe Diep tot aan het middenste verlaat;
II. van het middenste tot aan het bovenste verlaat;
III. van nummer 13 tot nummer 62 Nieuwe Plaatsen, noordkant, met de nieuwe aanleg aan de
noordzijde en van nummer 32 tot 47 op de Nieuwe Plaatsen aan de zuidkant;
IV. van nummer 48 tot 67 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde;
V. van nummer 68 tot nummer 71 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde met de Nieuwe
Zuideraanleg en te zuiden daarvan.
Het perceel I is getrokken en toegewezen voor de som van 380 gulden aan Goedhart Borgesius,
adjunct-veenmeester, wonende te Oude Pekela. En heeft de veenmeester Harm Jans Middel,
eveneens wonende te Oude Pekela, zich borg gesteld.
Het perceel II is getrokken en toegewezen aan de landbouwer Albert Jurjens Koerts, wonende te
Nieuwe Pekela, voor de som van 950 gulden, terwijl de brouwer Berend Edes [Brouwer],
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zich borg stelt.
Het perceel III is getrokken en toegewezen voor de som van 2.350 gulden aan de landbouwer
Eertwijn Willems Boswijk, wonende te Nieuwe Pekela, terwijl de eigenaar Jurjen Koerts junior,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zich borg stelt.
Het perceel IV is getrokken en toegewezen voor de som van 1.335 gulden aan de landbouwer
Pieter Jans Smit, wonende te Nieuwe Pekela, terwijl de bakker Jan Eltjes Degenhart, mede
aldaar wonende, zich borg stelt.
Het perceel nummer V is getrokken en toegewezen voor de som van 3.225 gulden aan Eertwijn
Willems Boswijk voornoemd, terwijl de voornoemde Jurjen Koerts junior zich borg stelt.
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Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de Schout Petrus Johannis
Huisinga, beiden wonende te Oude Pekela.
167 - 6 sept. 1816.
Geert Jans Onnes, landbouwer, wonende te Finsterwolde, neemt op rente van de eigenaar Harm
Aikes Maarsing, wonende te Ter Haar onder Sellingen, een bedrag van 1.000 gulden. Stelt als
onderpand zijn huis, getekend met nummer 161 met een tuin, appelhof en plm. 64 deimatten
land, staande en gelegen in een opstrekking te Finsterwolde. Stelt zich tevens als borg de
koopman Harm Jans Boskers, wonende te Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de koopman Koert Jans Dik, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies
bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
168 - 16 sept. 1816.
Klaas Lammerts Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela en aldaar wonende,
handelende in deze namens zijn vrouw Grietje Hindriks Cappen en namens de overige medeerfgenamen van wijlen Aaltje Jans Cappen, in leven weduwe van Hindrik Derks, zijnde Jantje
Hindriks Cappen, echtgenote van de schout van Wildervank, Tjaarda de Cock, van de
landgebruiker te Nieuwe Pekela Jan Hindriks Cappen, verder de kinderen van Jan Eltjes
Degenhart bij wijlen zijn vrouw Jaapkien Hindriks Cappen in echte verwekt en verder nog de
kinderen Arend Rengers Brouwer bij wijlen Derkje Hindriks Cappen in echte verwekt, voor
welke mede-erfgenamen de voormelde Tiktak bij deze instond en zich sterk maakte, draagt het
recht over aan de particulier Hooite Roelf Meursing, zonder bijzonder beroep, wonende te
Hogezand, zodanige koopschat van een halve stadsveenplaats gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant Nieuwe Plaatsen, nummer 65, groot in kapitaal 1.498 gulden, zoals de voorgemelde
erfgenamen van wijlen Aaltje Jans Cappen ingevolge koopbrief van 26 maart 1811 destijds
beleden voor de heer Koning als griffier van het vredegerigt van het kanton Wedde te Pekela
verleden en waartoe wordt gerefereerd van de landbouwer Hindrik Jurjens Polter te Nieuwe
Pekela, als koper van genoemde halve veenplaats te vorderen hebben en nog onder het recht van
gereserveerde eigendom over die plaats hebben uitstaan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
169 - 17 sept. 1816.
Gerrit G. Ebling, oliemolenaar, wonende te Oude Pekela, verklaart dat de bakker Ludolf Heres,
eveneens wonende te Oude Pekela, bij hem in zijn oliemolen te Oude Pekela, bezorgd en
opgeslagen heeft een hoeveelheid raapzaad van 230 mudden en verbindt zich om de genoemde
hoeveelheid raapzaad ten behoeve van Ludolf Heres voornoemd te verwerken zodra dit
mogelijk is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Ludolf Heres in aanwezigheid van de
arbeider Pieter Reints van der Laan en van de timmerman Eildert Alberts Timmer, beiden
wonende te Oude Pekela.
170 - 25 sept. 1816.
Wicher Everts Duin, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, handelende namens zijn
zoon, de blauwverver Evert Wichers Duin, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
schipper Wubbe Jans Mulder, zonder vaste woon- of verblijfplaats en wonende in zijn schip,
een oud schipje, groot plm. 10 lasten, laatst bevaren door de schipper Jan Jacobs Schoenmaker.
Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de schipper Jan Pieters de Jonge, wonende te Nieuwe Pekela.
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171 - 27 sept. 1816.
Jan Albertus Eilers, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, hiertoe gemachtigd door Eipke
Pieters, weduwe van Harm Lammerts Carsijns, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, voor haar
zelf en als bezitster van de boedel van wijlen haar genoemde echtgenoot, verkoopt in het
openbaar aan de meestbiedende een kamp land, groot plm. 2½ mudde gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 18. Dit stuk land is door de verkoopster en haar
echtgenoot verkregen voor een bedrag van 650 gulden ingevolge koopbrief van 18 april 1808,
beleden voor pastoor Meurs te Oude Pekela. De hoogste bieder is geweest de landgebruiker
Cornelis Nannes Hazewinkel, wonende te Nieuwe Pekela, die geboden heeft het bedrag van 305
gulden waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Hendrik Pieters in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
172 - 30 sept. 1816.
Hendrik Geerts Gortemaker, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor
zijn echtgenote Antje Boelens, verkoopt aan Hinderkien Ietses, zonder beroep, weduwe van
Derk Berends, wonende te Nieuwe Pekela, een heemstede, plm. zes stok groot met een klein
huisje daarop, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 22.
Verkoopprijs: 40 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de rentenier Theodorickus Ebe
Romelingh, beiden wonende te Oude Pekela.
173 - 3 okt. 1816.
Grietje Wilkes, arbeidster, weduwe van Jarke Jans Meening, wonende op het Strobos onder
Blijham, aan de ene kant en de arbeider Luken Jans Meening, wonende te Blijham en Harmke
Jans Mieningh, geassisteerd door haar echtgenoot, de arbeider Jan Berends van de Veen, met
wie zij woont te Oude Pekela, aan de andere kant. Partijen, in hun hoedanigheid van
erfgenamen van de nalatenschap van wijlen Albertje Jarkes Meening, in leven enigste
overgebleven dochter van voornoemde wijlen Jarke Jans Meening en eerstgenoemde
comparante en op 7 februari van dit jaar ab intestato overleden te Wedde, nalatende tot naaste
erfgenamen in de recht opgaande linie van moeders zijde haar moeder Grietje Wilkes
voornoemd en verder de comparanten aan de andere kant als naaste bloedverwanten van hun
overleden vader, maken een afhandeling van de nalatenschap van Albertje Jarkes Meening. In
de scheidingsakte wordt nog het volgende vermeld: "Vermits het nog onzeker is of er zich nog,
zoo de comparanten meenden, te Amsterdam of daaromtrent nakomelingen bevinden van wijlen
Etje Jans Meening, in leven volle zuster van wijlen bovengenoemde Jarke Jans Meening, ....."
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes, in
aanwezigheid van deze en van de boer Jochem Remts Georgius, wonende te Blijham.
174 - 7 okt. 1816.
Freerk en Geert Boelems Harding, landbouwers, de eerste wonende te Onstwedde en de laatste
te Hamdijk onder Bellingwolde, in dezen als erfgenamen en representanten van hun ouders,
wijlen Boelem Geerts Harding en vrouw Geertruid Freerks, doen afstand van het recht van
gereserveerde eigendom en van de hypotheek zoals zij volgens koopbrief van 29 april 1794,
destijds verleden voor de drost van Wedde en Westerwoldingerland tegen de nalatenschap van
wijlen Jannes Jurriens Polter kunnen hebben en pretenderen te hebben. Voorts verscheen de
boer Harm Jans Tunteler, wonende te Nieuwe Pekela, die aannam de kosten van deze afstand en
van deze akte te voldoen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Berend Edes Brouwer, wonende te Nieuwe Pekela.
175 - 7 okt. 1816.
Berend Edes [Brouwer], brouwer, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Jantje Roelfs, doet afstand van het recht van gereserveerde eigendom en het recht
van hypotheek zoals hij heeft ingevolge verzegeling van17 februari 1794, destijds beleden voor
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de richter van Bellingwolde en Blijham c.a. tegen de nalatenschap van wijlen Jan Jurriens
Polter en zijn huisvrouw Antje Harms, tegenwoordig hertrouwd met Harm Jans Tunteler en als
cessionarissen van Berend Hindriks Gosens. Voorts verscheen de boer Harm Jans Tunteler,
wonende te Nieuwe Pekela, die aannam de kosten van deze afstand en van deze akte te voldoen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Freerk Boelems Harding, wonende te Onstwedde.
176 - 7 okt. 1816.
Hindrik Jurjens Polter, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen als
voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jannes Jurjens Polter bij Antje Harms
Nannings in echte verwekt, doet afstand van het recht van hypotheek, die hij in voormelde
hoedanigheid heeft op een gehele veenplaats met zijn ondergrond, gelegen tegen de 27
honderdste roe bij het Stadskanaal onder Veenhuizen, zoals door Harm Jans Tunteler en vrouw
Antje Harms Nannings, wonende te Nieuwe Pekela aan de veenboer Otte Jans Smit, wonende
op het Stadskanaal voor een bedrag van 4.000 gulden is verkocht ingevolge koopakte van 27
januari van dit jaar voor mij, notaris te Oude Pekela, is gepasseerd. Voorts verscheen de boer
Harm Jans Tunteler, wonende te Nieuwe Pekela, die aannam de kosten van deze afstand en van
deze akte te voldoen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Berend Edes Brouwer, wonende te Nieuwe Pekela.
177 - 11 okt. 1816.
Harm van Heuvel, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de kastelein Sibrant
Groenevelt en zijn echtgenote Anna Arends, wonende te Bonda, het oostelijk gedeelte van een
huis met de gedeelde tuin zoals thans door de verkoper in bezit is en wordt gebruikt, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, op nummer 4 en door de verkoper is
gekocht van Aaltje Hansens Kneubel in hoedanigheid volgens koopakte voor ons, notaris,
gepasseerd op 6 december 1815. Verkoopprijs: 750 gulden. Aaltje Hansens Kneubel is weduwe
van Richt Eppes en woont in Sappemeer.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de rentenier Nanno Jans Mulder, eveneens wonende te Oude
Pekela.
178 - 21 okt. 1816.
Wubbe Jans Frouws, boer, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, neemt op rente van de
boerin van de weduwe van Jacob Bruins Trenning, genaamd Geertruid Roelfs Besling, wonende
te Louwde onder Sellingen, een bedrag van 1.000 gulden. Stelt als onderpand zijn boerenplaats,
bestaande uit een boerderij en schuur alsmede groen-, bouw- en weiland en veen, staande en
gelegen te Veenhuizen onder Onstwedde en wordende thans door hemzelf bewoond en
gebruikt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
179 - 28 okt. 1816.
Harm Derks Hesseling, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Derk Hindriks Stroboer, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wonende in het schip waarmee
hij zich thans te Oude Pekela bevindt, een nieuwe schuit, zullende genoemd worden "de Vrouw
Everdina", door de verkoper te Oude Pekela nieuw gebouwd en thans fris van de bijl te water
gelaten, zijnde lang over zijn steven plm. 60 voet, breed over de barghouten plm. 13 voet en hol
op de uitwatering nagenoeg 4½ voet, alles Groninger maat. Verkoopprijs: 1.000 gulden. De
verkoper krijgt het recht van gereserveerde eigendom.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
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180 - 2 nov. 1816.
Warnder Meertens Weitenga, bakker, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam, mede
verschenen voor zijn echtgenote Grietje Fokkes Taaij, verkoopt aan zijn broer, de bakker
Hindrik Meertens Weitenga, thans nog wonende te Oude Pekela, een huis met een schuur en
een tuin met een acht voets pad lopende van de schuur naar de weg, alles staande en gelegen op
de Ommelanderwijk onder Veendam, zijnde het huis getekend met nummer 1.099.
Verkoopprijs: 800 gulden. En aangezien Jantje Geerts, weduwe van Roelf Jacobs Schipper,
wonende te Veendam, ingevolge koopbrief van 10 van de bloeimaand van het jaar 1811 te
Zuidbroek voor de heer H.J. Draper, destijds griffier van het kanton gepasseerd een gelijk
bedrag van 800 gulden onder het recht van gereserveerde eigendom over het verkochte zoals
boven omschreven nog tegoed heeft van de verkoper Warnder Meertens Weitenga voornoemd,
zo wordt uitdrukkelijk bepaald dat de voornoemde koper Hindrik Meertens Weitenga deze
schuld van de verkoper voor zijn rekening neemt.
Verder verscheen de schipper Pieter Derks Dik, wonende te Veendam en handelende voor zijn
schoonmoeder Jantje Geerts voornoemd, die hiermee instemde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem [Melles] Pott in
aanwezigheid van deze en van de boerenknecht Jan Gotlieb Heibroek, eveneens wonende te
Oude Pekela.
181 - 2 nov. 1816.
Hindrik Meertens Weitenga, bakker, thans nog wonende te Oude Pekela, draagt het recht over
aan de bakker Warnder Meertens Weitenga, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam
van een vordering ten laste van Meerten Warnders, thans bijgenaamd "Veendam", groot in
kapitaal 880 gulden, als hem toebehoort voor zijn derde aandeel in de afkooppenningen wegens
zijn moederlijke nalatenschap, waarvoor genoemde Meerten Warnders Veendam zijn drie
kinderen, waarvan de cedent er één is, van de genoemde nalatenschap van hun moeder heeft
afgekocht ingevolge verzegelde afhandelingsbrief van 13 september 1802 te Bellingwolde voor
de heer De Raadt, destijds rigter van Bellingwolde en Blijham cum annexis heeft beleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Melles Pott in
aanwezigheid van deze en van de boerenknecht Jan Gotlieb Heibroek, eveneens wonende te
Oude Pekela.
182 - 6 nov. 1816.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Harm Alberts Boer, meerderjarige zoon van Albert
Harms Boer en vrouw, wijlen Roelffien Engels, wonende te Onstwedde, als bruidegom &
Geessien Beerents Wever, zonder bijzonder beroep, meerderjarige dochter van wijlen Berend
Hiskes Wever en vrouw Wupke Hiskes, eveneens wonende te Onstwedde, als bruid.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
183 - 6 nov. 1816.
Jan Klaassens Bossens, landbouwer, wonende te Veele onder Vlagtwedde, neemt op rente van
de boer Harm Aikes Maarsing, wonende te Ter Haar onder Sellingen, een bedrag van 1.500
gulden. Stelt als onderpand:
1. zijn huis, getekend met nummer 6 met een schuur en tuin, staande en gelegen te Veele onder
Vlagtwedde;
2. een kamp land gelegen in Den Ham onder Bellingwolde, groot plm. drie deimt;
3. een dito kamp evenzo groot, gelegen te Vriescheloo bij de watermolen.
4. 22 mudden bouwland te Veele;
5. 2½ waarsgerechtigheden over het Veeler hamrik.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van de koopman Harm Jans Boskers in
aanwezigheid van deze en van de schoenmaker Jan Jans Hoeve, eveneens wonende te Wedde.
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184 - 7 nov. 1816.
Inventarisatie van de boedel van wijlen Derk Harms Hesselink, in leven rentenier, wonende te
Oude Pekela en aldaar overleden op 29 augustus van dit jaar. Deze inventarisatie wordt
opgemaakt op verzoek van Trijntje Jans Das, zonder bepaald beroep, wonende te Oude Pekela,
zijnde thans weduwe van de voornoemde Derk Harms Hesselink, verder in aanwezigheid van
Engeltje Derks Hesselink, echtgenote van de schipper Tjebbe Derks de Jonge, wonende te Oude
Pekela, van Hanke Derks Hesselink, weduwe van Berend Smit, van Hanna Derks Hesselink,
echtgenote van de schipper Rente H. Jonker, zijnde door dezen geassisteerd, van de
scheepstimmerman Harm Derks Hesselink, allen wonende te Oude Pekela, verder van
Annegien Derks Hesselink, vrouw van de schipper Gerrit Ebeling, wonende te Oude Pekela,
van mr. Rudolf de Sitter, notaris te Winschoten, benoemd om waar te nemen de afwezige Jan
Derks Hesselink en de overige erfgenamen die afwezig zijn, welk genoemd Engeltje, Hanke,
Hanna, Harm, Annegien en Jannes Derk Hesselink en tevens mevrouw Elisabeth Derks
Hesselink, echtgenote van Harm Harms Nap, wonende te Groningen en die afwezig was, alle
kinderen zijn van wijlen genoemde Derk Harms Hesselink, zich als erfgenamen van zijn boedel
mogen en kunnen gedragen. De inventarisatie is opgemaakt te Oude Pekela in het huis waar de
genoemde Derk Harms Hesselink heeft gewoond en is overleden en waar zich zijn nalatenschap
bevindt. De waardering van de goederen gebeurt door de deurwaarder Rente Harms Middel,
wonende te Oude Pekela. Volgt een (gedeeltelijk) inventarisatie.
Het vervolg van de inventarisatie vindt plaats op 8, 11, 15, 18 november en 6 december 1816:
Genoemd worden o.a.
1. een afschrift van het huwelijkscontract tussen Derk Harms Hesselink en zijn tegenwoordige
weduwe Trijntje Jans Das, voor notaris Piccardt te Oude Pekela beleden op 28 oktober 1814;
2. diverse onderhandse akten;
3. een onderhandse obligatie ten voordeel van Derk Harms Hesselink en Trijntje Jans Das en
ten laste van Harm Hindriks Smilde en Swaantje Jans Das te Oude Pekela;
4. een onderhandse obligatie ten voordeel van Derk Harms Hesselink en ten laste van J.H.
Neelmeijer en Geertruida ten Pas;
5. een onderhandse obligatie ten voordeel van Derk Harms Hesselink en ten laste van Ida
Wilkens Kronenborg te Oude Pekela;
6. een grosse van een koopakte van 15 februari 1814 ten laste van Jan Halbes Potjewijt te Oude
Pekela;
7. een redercedul van 12 februari 1811 aan Derk Harms Hesselink afgegeven door Nanno Jans
Mulder en Klaas Lammerts Tiktak, houdende bewijs van eigendom van 1/64 portie in een
kofschip "Janna Hazina" genaamd, wordende thans door Derk Tjebbes de Jonge bevaren
aangekocht;
8. een redercedul van 30 juli 1806 aan Derk Harm Hesselink afgegeven door Nanno
Kranenborg wegen 1/32 aandeel in het kofschip "de vrouw Teelke Kranenborg", thans
bevarende door Olchert B. van Duin;
9. een redercedul van 29 april 1805 houdende bewijs dat de overleden Derk Harms Hesselink
voor 1/16 portie reder is in het kofschip "de vrouw Catherina", wordende thans bevaren door
Roelf Fokkes Taaij;
10. een onderhandse huurcedul van 24 februari 1816, door de overleden Derk Harms Hesselink
aangegaan met de hoedenmaker Rudolph Aikes te Oude Pekela;
11. een onderhandse akte van publieke verkoop van 31 december 1811 waarbij door Harm
Jans Mugge is aangekocht een zitplaats in de kerk te Oude Pekela;
12. een huis getekend met no. 584 met een daarachter gelegen tuin, staande en gelegen te Oude
Pekela, noordkant, verhuurd aan Roelf Heikens;
13. een schuld aan Jan Teunis Klatter en Berend Geerts Kolk, destijds in hun hoedanigheid van
administrateurs over de kinderen van wijlen Derk Harms Hesselink;
Gedaan en finaal afgerond te Oude Pekela in het sterfhuis van Derk Harms Hesselink in
aanwezigheid van de veenmeester Harms Jans Middel en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, beiden wonende te Oude Pekela.

199

185 - 14 nov. 1816.
Rotgert Jans Buitenweg, arbeider, wonende te Blijham, mede verschenen voor zijn echtgenote
Harmke Harms, veilt en verkoopt het recht van de vaste en altoosdurende beklemming van plm.
¼ deimt land met een daarop staand huis en schuur, getekend met nummer 43, staande en
gelegen te Blijham, zijnde een huis en een tuin. Verder nog zijn recht op het kerkhof te Blijham.
Dat het voormelde aan Rotgert Jans Buitenweg en vrouw toekomt, wordt bewezen door de
aankomstbrief van 10 februari 1803 te Wedde voor de heer Drost van Swinderen beleden.
De hoogste bieder is geweest de smidsbaas Jurrien Gerrits Smit, wonende te Roswinkel, voor
340 gulden, waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Blijham in het huis van de kastelein Abel Heeres in aanwezigheid van
deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
186 - 23 nov. 1816.
Hinderk Haveman, bakker, wonende te Oude Pekela, maakt afspraken met de heren kooplieden
Van Calcar en Bolte, handelende onder firma en wonende te Groningen, waarvoor bij dezen
verscheen de koopman Geert Starke, wonende te Oude Pekela, als hiertoe door genoemde
kooplieden gemachtigd, betreffende de voldoening van zodanige 1.300 gulden restant
koopschatspenningen van een huis en schuur met de daarbij behorende grond, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de nummers 7 en 8/2, letter D als hij,
Haveman voornoemd, wegens de aankoop van de genoemde goederen volgens koopakte van 21
september 1814, verleden voor ons, notaris, te Oude Pekela, aan genoemde kooplieden schuldig
is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
187 - 23 nov. 1816.
Geert Starke, koopman, wonende te Oude Pekela, handelende voor de firma Van Calcar &
Bolte te Groningen, draagt over aan de bakker Hinderk Haveman, wonende te Oude Pekela, een
tuin, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 10, voor het bedrag
van 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
188 - 4 dec. 1816.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Aike Aikes Maarsingh, meerderjarige zoon van Aike
Aikes Maarsingh en vrouw Dedde Roelfs Haijs, bij zijn ouders inwonende te Ter Maars onder
Onstwedde, als bruidegom & Margarita Koops, zonder bijzonder beroep, meerderjarige dochter
van Otto Koops en vrouw, wijlen Heiltje Hilbing, inwonende bij haar vader te Nieuwe Pekela,
als bruid.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
189 - 11 dec. 1816.
Op verzoek van de stadsveenmeester Eltje Jacobs Eltjens, wonende te Oude Pekela en zijn
consorten, zijnde de erven van Boelo Eltjens, heb ik, notaris, een rechtsgeding gevoerd tot de
openbare verkoop van de mobiele goederen van wijlen de heer Boelo Eltjens, die onlangs te
Oude Pekela is overleden.[volgt opsomming van de mobiele goederen, met de namen van de
kopers en de prijs waarvoor de goederen zijn verkocht]. Totale opbrengst: 738 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het sterfhuis van Boelo Eltjens voornoemd in
aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis en van Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
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190 - 19 dec. 1816.
Meint Ubbes Boekhout, bakker en koopman, wonende te Nieuwe Pekela, mede namens zijn
vrouw Grietje Jeltes Mooij, verkoopt in het openbaar aan de meestbiedende:
1. zijn huis, getekend met nummer 189, zijnde thans voorzien van een bakkerij, met nog een
heem en tuin daarbij, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nummer 28;
2. zijn twee kampen groenland, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer
27;
3. zijn kamp bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 29.
De hoogste bieders op genoemde percelen zijn geweest de negotiant Harm Harms Nap,
wonende te Groningen en de schipper Hindrik Jeltes Mooij, wonende te Nieuwe Pekela, die
gezamenlijk geboden hebben voor alle percelen, het bedrag van 1.190 gulden waarvoor zij
kopers zijn geworden.
Gedaan en opgemaakt te Nieuwe Pekela in het huis van Meint Ubbes Boekhout in
aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis en van de bakker Bastiaan Meining,
beiden wonende te Oude Pekela.
191 - 19 dec. 1816: [repertorium].
Volmacht van Geert Jans Greven uit Nieuwe Pekela op Jan Albertus Eilers uit Nieuwe Pekela
om de daarin vermelde vaste goederen te verkopen. Zie ook akte 020 van 1817.
192 - 20 dec. 1816.
Talle Hindriks Bult, arbeidster, wonende te Wedde, verkoopt aan de koopman en kastelein Elzo
Hazelhoff senior, eveneens wonende te Wedde, de helft van haar tuin, gelegen te Wedde.
Verkoopprijs: 225 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commissionair Reinder Barghuis, eveneens wonende te Oude
Pekela.
193 - 21 dec. 1816.
Derk Wilts Kramer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de timmerman
Berend Ottes Timmer, eveneens wonende te Oude Pekela, drie kampjes land, aan elkaar
gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, in de plaats nummer 15 en zijnde plm. vier
mudden groot. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commissionair Reinder Barghuis en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende
te Oude Pekela.
194 - 24 dec. 1816.
Iektje Everts Brieven, schippersvrouw, weduwe van de schipper Geert Berends Pekelder,
wonende te Wildervank, verkoopt aan haar zoon, de schipper Evert Geerts Pekelder, een oud
smakschip, genaamd "de Jonge Berend", groot plm. 25 commercielasten, zijnde door genoemde
Geert Berends Pekelder in leven en vrouw Iektje Everts Brieven nieuw uitgehaald te
Wildervank bij de scheepstimmerbaas Hendrik Wilkes in 1797 ingevolge bijlbrief in dat jaar op
19 juni voor pastoor en kerkvoogden te Wildervank gepasseerd. Verkoopprijs: 1.800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commissionair Reinder Barghuis en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende
te Oude Pekela.
195 - 30 dec. 1816.
Wilke Jans Wortelboer, landgebruiker, mede verschenen voor zijn echtgenote Catharina
Nicolaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de negotiant Wibrandus Kranenborg, mede
wonende te Oude Pekela, het recht om onmiddellijk te aanvaarden zijn twee kampen kleiland,
aan elkaar gelegen in de Gare te Blijham, te samen plm. zeven deimten groot. Verkoopprijs:
3.000 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commissionair Reinder Barghuis en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende
te Oude Pekela.
196 - 31 dec. 1816.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de veenboer Eertwijn
Willems Boswijk, wonende te Nieuwe Pekela, een halve stadsveenplaats gelegen te Nieuwe
Pekela in de Noorderkolonie op nummer 7, met uitzondering van het huis en de tuin die daarop
staan. Verkoopprijs: 125 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commissionair Reinder Barghuis en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende
te Oude Pekela.
1817
001 - 2 jan. 1817: [repertorium].
Volmacht van kapt. Harm H. de Weert uit Nieuwe Pekela op zijn vrouw Jantje A. Hubert tot
alle zaken van administratie.
002 - 6 jan. 1817.
Beerent Klasens Harding, veenboer, wonende te Nieuwe Pekela, ruilt met de erfgenamen van
wijlen Tekke Poortmans en vrouw, wijlen Lubbegien Harms Hulst, zijnde de landbouwer
Poortman Tekkes Boerenga, de koopman Petrus Wieland de Cock, namens zijn echtgenote
Hindrikje Tekkes Boerenga, de zeeman Hinderk Hinderks Jonker, namens zijn echtgenote
Hiltje Tekkes Boerenga, de landbouwer Harm Tekkes Boerenga, allen wonende te Nieuwe
Pekela en Jantje Tekkes Boeringa, zonder beroep, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zijn
half vierendeel van een stadsveenplaats, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, in de
plaats nummer 10 tegen een achtste gedeelte of half vierendeel van een stadsveenplaats,
eveneens gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 9.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de scheepskapitein Hindrik Jans Nagel en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, beiden wonende te Oude Pekela.,
003 - 8 jan. 1817.
Hindertje Bartels, weduwe van de schipper Douwe Tjarks, voor haar zelf en als bezittende de
boedel van haar overleden echtgenoot voornoemd, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude
Pekela en de koopman Jan Muller, eveneens wonende te Oude Pekela, verkopen aan de
schipper Jannes Tjebbes de Jonge, wonende te Oude Pekela, d aandeel in het kofschip
genaamd "de Noordstar", groot plm. 70 roggelasten, in 1810 te Pekela nieuw uitgehaald en
laatst bevaren door de schipper H.H. Schuur, liggende thans te Amsterdam bij de nieuwe
stadsherberg. Verkoopprijs: 2.800 gulden.
Verder verscheen de vader van de koper, Tjebbe Derks de Jonge, die zich borg stelde voor zijn
zoon.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te Oude Pekela.
004 - 8 jan. 1817.
Hindrik Jans Nagel, schipper, wonende te Oude Pekela en daartoe gemachtigd door Harmannus
Andries en echtgenote Elsien Jurjens, wonende te Nieuwe Pekela, houdt de openbare en
definitieve verkoop van de vaste goederen die bij Harmannus Andries en vrouw voornoemd in
beslag zijn genomen, bestaande uit een huis en schuur, getekend met nummer 259, alsmede de
daaronder behorende 20 deimten groen- en bouwland, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, stads- en eigen grond op nummer 42 op welke plaats ook nog een ander klein huisje
staat getekend met nummer 260.
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Het hoogste bod bedraagt 2.450 gulden en is gedaan door de negotiant Harm Harms Nap,
wonende te Groningen, die voor dit bedrag koper is geworden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pott in aanwezigheid van deze en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te Oude Pekela.
005 - 9 jan. 1817.
De erven van Tekke Poortmans en vrouw, wijlen Lubbegien Harms Hulst, in leven wonende te
Nieuwe Pekela, te weten de landbouwer Poortman Tekkes Boerenga, de koopman Petrus
Wieland de Cock, namens zijn echtgenote Hindrikje Tekkes Boerenga, de zeeman Hindrik
Hindriks Jonker, namens zijn echtgenote Hiltje Tekkes Boerenga, Jantje Tekkes Boerenga,
zonder beroep en de landbouwer Harm Tekkes Boerenga, allen wonende te Nieuwe Pekela en
kinderen van de genoemde, wijlen Tekke Poortmans en vrouw Lubbegien Harms Hulst maken
scheiding en afhandeling van hun ouderlijke nalatenschap.
Poortman en Harm Tekkes Boerenga ontvangen uit hun ouders boedel o.a. een halve
stadsveenplaats met het huis nummer 339 daarop, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op nummer 53, verkregen volgens koopbrief van 5 december 1768 te
Nieuwe Pekela en voor pastoor en kerkvoogden beleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
006 - 10 jan. 1817.
Boelo Eltjens en Ailko Eltjens, landgebruikers, wonende te Oude Pekela, voor hun zelf alsmede
de landeigenaar Frans Kobes, wonende te Bellingwolde, namens zijn echtgenote Aike Eltjens,
die in hun hoedanigheid met en alsmede de minderjarige kinderen van de in Blijham wonende
landbouwer Jochum Wilts bij wijlen Frouwina Eltjens in echte verwekt erfgenamen en
vertegenwoordigers van wijlen hun ouders van de genoemde minderjarige kinderen
grootouders, Doede Eltjens en vrouw Frouwe Doedens houden openbare en definitieve verkoop
van de nalatenschap van wijlen genoemde Doede Eltjens en vrouw Frouwe Doedens. [volgt de
beschrijving van de goederen].
Perceel 1. de eigendom van een halve erve landerijen gelegen te Lutjeloo;
Perceel 2. de helft in de met de oud-veenmeester Eltje Jacob Eltjens nog mandelige eigendom
van een plaats gelegen te Hoorn onder Wedde;
Perceel 3. de helft in een met de oud-veenmeester Eltje Jacob Eltjens nog mandelig stuk
onaangesneden veen met de ondergrond, gelegen op de laatstgenoemde plaatste
Hoorn;
Perceel 4. het achterste gedeelte van een stadsveenplaats gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
nummer 17 en ¼ van 18;
Perceel 5. een tellingkamp met de dallen ten noorden en ten zuiden daar onmiddellijk aan
palende, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de genoemde plaatsen 17
en ¼ van 18;
Perceel 6. een bosje met de ondergrond, makende een kamp uit, mede aldaar gelegen te Oude
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de genoemde plaats, nummers 17 en ¼ van 18;
Perceel 7. de helft van het achterste gedeelte van een veenplaats te Oude Pekela, zuidkant,
eigen grond, op nummer 13 gelegen;
Perceel 8. een geslecht dal mede te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, in de plaats nummer
13 gelegen;
Perceel 9. een tuin gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaatsen nummer 32/2
en 33;
Perceel 10. een kamp met opgaande eikenbomen gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen
grond, op de plaats nummer twee;
Perceel 11. een kamp kleiland zijnde tegenwoordig groen, groot plm. vijf deimt, liggende bij de
Winschoter Hoger brug in Blijham;
Perceel 12. een kamp kleiland liggende naast het voorgaande perceel in Blijham.
De finale verkoop is als volgt:
Perceel 1 is ingetrokken;
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Perceel 2 is verkocht aan de adjunct stadsveenmeester Goedhart Borgesius, wonende te Oude
Pekela, voor 1.500 gulden, welk bod hij heeft uitgebracht voor zijn grootvader Eltje Jacob
Eltjens, stadsveenmeester, wonende te Oude Pekela.
Perceel 3 is verkocht aan de voornoemde Goedhart Borgesius voor 2.150 gulden.
De percelen 4, 5 en 6 zijn verkocht aan de negotiant Harm Harms Nap, wonende te Groningen
voor 1.891 gulden.
Perceel 7 is verkocht aan de rentenier Nanno Jans Mulder, wonende te Oude Pekela, voor 150
gulden.
Perceel 8 is verkocht aan Ailko Eltjens voornoemd voor 66 gulden.
Perceel 9 is verkocht aan de kooplieden Roelf Kremers en Jan Jans van Lintel, wonende te
Oude Pekela voor de som van 495 gulden.
Perceel 10, die naar de plaats van Boelo Eltjes loopt, is verkocht aan de negotiant Wijbrandus
Kranenborg voor 650 gulden.
Perceel 11 is verkocht aan de landbouwer Harm Aikes Edes, wonende te Hoorn, voor 2.225
gulden.
Perceel 12 is verkocht aan de landeigenaar Hermannus Molanus à Doedens, wonende te Oude
Pekela, voor 1.965 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester/kastelein Harm Jans
Middel in aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens
wonende te Oude Pekela.
007 - 13 jan. 1817.
Op verzoek van de kinderen en erfgenamen van wijlen Wobbegien Hillebrands Degenhart, in
leven echtgenote van de bakker Klaas Tonnis Metus met wie zij gewoond heeft in de nader te
noemen woning, zijnde de bedoelde erfgenamen:
a. Hillebrand Abels Degenhart, bakker, wonende te Veendam;
b. Eltje Abels Degenhart, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, beiden kinderen van Abel Eltjes
Degenhart, bij wijlen de genoemde Wobbegien Hillebrands Degenhart in echte verwekt;
c. Elisabeth Klaassens Metus, echtgenote van de koopman Kier Jans Nienhuis, wonende te
Nieuwe Pekela;
d. Okje Klaassens Meetus, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, deze beide laatst
genoemde kinderen van Klaas Tonnis Metus bij wijlen voornoemde Wobbegien Hillebrands
Degenhart in een tweede echt verwekt,
verkopen in het openbaar de volgende goederen uit de nalatenschap van wijlen de
eerdergenoemde Wobbegien Hillebrands Degenhart, te weten:
Perceel 1. Een huis, getekend met nummer 387 met een tuin daarachter, staande en gelegen te
Oude Pekela, noordkant, eigen grond, bij het middenste verlaat;
Perceel 2. Een vrouwen of mans zitplaats in de zesde bank achter die van de diakenen in de
gereformeerde kerk te Oude Pekela.
Koper van perceel 1. is de koopman Jan Flinker, wonende te Oude Pekela, voor 1.150 gulden,
waarvoor de koopman Hindericus Schröder zich borg stelt.
Koper van perceel 2. is de bakker Klaas Tonnis Metus, wonende te Oude Pekela, voor 115
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Melles Pott in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
008 - 14 jan. 1817.
De heren diakenen van de hervormde gemeente Blijham, te weten Jochem Reints Georgius en
Pieter Menses Starke, landbouwers, beiden wonende te Blijham, handelende in dezen uit naam
en vanwege de erfgenamen van wijlen Wubbe Derks Bos en Annigjen Berends, in leven
echtgenoten wonende te Blijham, ingevolge onderhandse volmacht door Borgert Geerts van
Dijk, Antje Wubbes Bos, Zwaantje Wubbes Bos, Geert Koning, Johannes Alberts Kroon en
Roelfien Wubbes van 16 december 1816 te Winschoten opgemaakt.
De betrokkenen, namens en vanwege hun genoemde principalen die daartoe volmacht hebben
gegeven, gaan, in aanwezigheid van Marijke Stoffers, zonder beroep, wonende te Blijham, als
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wettig voogdes over haar minderjarige kinderen bij wijlen Wubbe Derks Bos in echte verwekt,
over tot de openbare en definitieve verkoop van de vaste goederen door Wubbe Derks Bos en
vrouw Annigjen Berens op hun dodelijk deces nagelaten, bestaande uit een huis getekend met
nummer 57 met een tuin, staande en gelegen te Blijham en wordende thans nog gebruikt door
de weduwe van Wubbe Derks Bos. Koper is de weversbaas Geert Harms Lowes, wonende te
Blijham, voor 1.230 gulden. Stelt zich borg Benno J. Bennema, wonende te Winschoten.
Gedaan en gepasseerd te Blijham in de woning van de weduwe van Poppo Sibolts ten Have in
aanwezigheid van de heer Vrederigter mr. Jacob van Gesseler de Raadt alsmede van zijn
griffier de heer Adriaan Wildervank Bruins, wonende te Oude Pekela, hebbende Marijke
Stoffers niet kunnen verschijnen. Verder in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms
Middel, wonende te Oude Pekela en van de boerenknecht Jan Freerks, wonende te Blijham.
009 - 15 jan. 1817.
Testament van Jan Geerts Maurits, oud-schipper, wonende te Oude Pekela.
Hij legateert aan zijn echtgenote Hillegien Harms Spelde, gedurende haar leven, het
vruchtgebruik van al zijn goederen en effecten.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze, van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, van de deurwaarder
Rente Harms Middel en van de zilversmid Simon Pots, allen wonende te Oude Pekela.
010 - 15 jan. 1817.
Testament van Hillegien Harms Spelde, oud-schipper, wonende te Oude Pekela.
Zij legateert aan haar echtgenoot Jan Geerts Maurits, gedurende zijn leven, het vruchtgebruik
van al haar goederen en effecten.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze, van de hoedenfabrikant Hindericus Strootman, van de deurwaarder
Rente Harms Middel en van de zilversmid Simon Pots, allen wonende te Oude Pekela.
011 - 15 jan. 1817.
Jan Everts Duin, blokmaker, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van zijn schoonvader, de
landgebruiker Edzert Hindriks Scherpbier, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van
230 gulden. Stelt als onderpand zijn twee kampen bouwland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
de ene op stads- en de ander op eigen grond op de nummers 13 en 14, samen plm. 2a gras
groot.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in aanwezigheid van de stuurman Jacob van der Velde en
de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
012 - 15 jan. 1817.
Op verzoek van de logementhouder Johannes Paulus Kelderman, wonende te Nieuwe Pekela,
wordt de openbare verkoop gehouden aan de meestbiedende van een huis, getekend met
nummer 104, met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nummer 11 van de Nieuwe Plaatsen, letter C, door de genoemde verzoeker en bezitter van deze
van de bakker Abraham Jans betrokken bij koopbrief van 30 april 1814 voor mij, notaris te
Oude Pekela, gepasseerd, hebbende dit huis aan de oostkant een mandelige gang met Eerke
Joosten. Het recht van gereserveerde eigendom berust bij Goedhart Borgesius aan wie de
koopsom ten dele zal moeten worden voldaan. Het hoogste bod wordt gedaan door de koopman
Halbe Pijbes, wonende te Oude Pekela van 3.025 gulden. Stellen zich borg de koopman
Johannes Harmannus Adams, wonende te Oude Pekela en Jurrien Koerts junior, wonende te
Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Johannes Paulus Kelderman
voornoemd in aanwezigheid van de schout Klaas Lammerts Tiktak en van Harm Hindriks
Koster, beiden wonende te Nieuwe Pekela. [zie ook akte 1814-253].
013 - 15 jan. 1817.
Op verzoek van de landgebruikers Klaas Harmannus Dijkhuis, Albert Jurriens Koerts en Jan
Eltjes Degenhart, allen wonende te Nieuwe Pekela, vindt de verkoop plaats van een ¼ van een
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stadsveenplaats, mandelig met Roelf Klaassen, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, nummer
33. Het hoogste bod is 1.560 gulden, gedaan door de schipper Sijpko Heres Spelde, wonende te
Nieuwe Pekela, die hiervoor koper wordt.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein/logementhouder Johannes
Paulus Kelderman in aanwezigheid van deze en van de schout Klaas Lammerts Tiktak, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
014 - 16 jan. 1817: [repertorium].
Toestemming van Aaltje Eisens Boekhout uit Oude Pekela tot het huwelijk van haar zoon
Hensen Gerhardus Boekhout met Geertruida Sluiter uit Groningen.
015 - 16 jan. 1817.
Op verzoek van de erfgenamen van wijlen Hindrik Tjapkes en vrouw, wijlen Elje Jans, zijnde
de landbouwer Klaas Eltjes Sijpkes, wonende te Nieuwe Pekela, namens zijn vrouw Aike
Hindriks Brouwer, van de koopman Albert Pieters de Jonge, wonende te Oude Pekela, in
hoedanigheid van voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Aaltje Doedens in echte
verwekt en geassisteerd door de toeziende voogd over deze kinderen, zijnde de landgebruiker
Hermannus Molanus à Doedens, wonende te Oude Pekela alsmede op verzoek van Elje Alberts
de Jonge, eveneens wonende te Oude Pekela, vindt de openbare verkoop plaats van:
a. een mannenzitplaats met nog een zevende aandeel in de overige achtste zitplaats in de
gereformeerde kerk van Oude Pekela;
b. een vrouwenzitplaats met nog een zevende aandeel in de overige achtste zitplaats in deze
kerk;
c. een vrouwenzitplaats in deze kerk;
d. een mannenzitplaats in deze kerk;
Het hoogste bod op perceel a. is gedaan door de landbouwer Derk Houwink, wonende op het
Zuiderveen, voor 155 gulden.
Het hoogste bod op perceel b. is gedaan door Albert Pieters de Jonge, een van de verzoekers,
voor 190 gulden.
Het hoogste bod op perceel c. is gedaan door de schipper Pieter Berends Kolk, wonende te
Oude Pekela, voor 150 gulden.
Het hoogste bod op perceel d. is gedaan door Klaas Eltjes Sijpkes bovengenoemd, voor 85
gulden.
Alle genoemde bieders zijn koper geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
016 - 16 jan. 1817.
Klaas Eltjes Sijpkens, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in deze namens
zijn echtgenote Aike Hindriks Brouwer en Elje Alberts de Jonge, zonder beroep, nog
inwonende bij haar vader Albert Pieters de Jonge te Oude Pekela die in hoedanigheid van en
alsmede de nog minderjarige kinderen van de koopman Albert Pieters de Jonge bij wijlen Aaltje
Doedens in echte verwekt erfgenamen van wijlen Elje Jans, laatst weduwe van Hindrik Tjapkes
Brouwer, zijnde moeder over de vrouw van eerstgenoemde comparant en grootmoeder over de
kinderen van Albert Pieters de Jonge voornoemd, zijnde verder de eerstgenoemde comparant
namens zijn vrouw enige erfgenaam van haar overleden vader Hindrik Tjapkes Brouwer, in
aanwezigheid van de genoemde Albert Pieters de Jonge als vader en wettige voogd over zijn
minderjarige kinderen bij wijlen Aaltje Doedens in echte verwekt en van de landgebruiker
Hermannus Molanus à Doedens, wonende te Oude Pekela, toeziend voogd over die kinderen
wordt overgegaan tot de definitieve verkoop van de volgende goederen:
Perceel 1. een huis met schuur en tuin met een vrije drift, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, eigen grond, zijnde getekend met nummer 665;
Perceel 2. een gedeelte van een moestuin, gelegen te Oude Pekela, noorkant, eigen grond, in
de plaats nummer 3;
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Perceel 3. enige dallen en 34 bonken aangesneden en 28 bonken onaangesneden hoogveen, te
samen groot plm. drie deimten, gelegen te Oude Pekela, noordkant, zijnde
stadskloostergrond;
Perceel 4. een eigen veenplaats, zijnde nummer 1 van voren op van het Zuiderveenster veen
onder Oude Pekela, bestaande uit dallen en hoogveen met zijn ondergrond;
Perceel 5. een eigen veenplaats, zijnde nummer 4 van de Zuiderveenster plaatsen onder Oude
Pekela, bestaande uit dallen en hoogveen met zijn ondergrond;
Perceel 6. idem als perceel 5, echter zijnde nummer 10.
Het hoogste bod op perceel 1. is geweest 1.985 gulden door de landbouwer Geert Harms
Potjewijt, wonende te Oude Pekela. Verkocht.
Het hoogste bod op perceel 2. is geweest 55 gulden door de koopman Albert Pieters de Jonge,
wonende te Oude Pekela. Verkocht.
Het hoogste bod op perceel 3. is geweest 200 gulden door de landbouwer Jan Oortwijn,
wonende te Oude Pekela. Verkocht.
Het hoogste bod op perceel 4. is geweest 170 gulden door de boer Friedrik Koerts, wonende op
het Zuiderveen onder Oude Pekela. Verkocht.
Het hoogste bod op perceel 5. is geweest 170 gulden door de renteniet Nanno Jans Mulder,
wonende te Oude Pekela. Verkocht.
Het hoogste bod op perceel 6. is geweest 1.250 gulden door Klaas Eltjes Sijpkens, verkoper
voornoemd, wonende te Oude Pekela. Verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de heer Vrederigter en zijn griffier, de heer Adriaan Wildervank Bruins,
wonende te Oude Pekela alsmede in aanwezigheid van de voogden over de minderjarige
kinderen en in aanwezigheid van de veenmeester Harm Jans Middel en van de deurwaarder
Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
017 - 17 jan. 1817.
Geertruida Hindriks Smith, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
weversbaas Antonie Hindriks Roze, eveneens wonende te Oude Pekela, een huis en tuin staande
en gelegen te Oude Pekela op de Veendijk, zijnde stadsgrond. Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Jacob
van der Velde en van Pieter Jans Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
018 - 17 jan. 1817.
Fokke Tonnis Lewe, arbeider, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote
Aaltje Everts Lewe, neemt op rente van de schipper Adam Jans Wijkman, eveneens wonende te
Oude Pekela, een bedrag van 250 gulden. Stelt tot onderpand zijn huis, tuin en kamp land
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, op de plaats nummers 23 en 23½,
zijnde het huis getekend met nummer 276.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Willem Joosten Drent en van Roelf Piekes de Jonge, beiden wonende te Oude Pekela.
019 - 17 jan. 1817.
Hindrik Alberts Oldenburger, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van zijn
schoonvader, de oud-schipper Albert Alberts Hubert, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een
bedrag van 1.200 gulden. Stelt tot onderpand al zijn huidige en toekomende goederen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varenspersoon Jacob van der Velde en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
020 - 17 jan. 1817.
Op verzoek van de koopman Jan Albertus Eilers, wonende te Nieuwe Pekela, daartoe bevoegd
verklaard door de landgebruiker Geert Jans Greven, mede aldaar wonende, verkoopt de
volgende aan Geert Jans Greven toebehorende goederen:
Perceel 1. een huis getekend met nummer 471 met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op plaats nummer 19;
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Perceel 2. twee kampen land, groot plm. 2½ mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, eveneens in de plaats 19;
Perceel 3. een kamp bouwland, gelegen in dezelfde plaats als hiervoor genoemd;
Perceel 4. dito als onder perceel 3;
Perceel 5. dito als onder perceel 3.
Koper van alle percelen tezamen is de boerenknecht Jan Gottlieb Heibroek voor 950 gulden.
Stelt voor deze koopprijs tot onderpand een kamp bouwland, groot plm. zeven bak, gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond in de plaats nummer 11.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in de zogenaamde Blauwe Luif in aanwezigheid van de
kastelein Henderk Pieters Amman, wonende te Nieuwe Pekela en van de deurwaarder Rente
Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
021 - 18 jan. 1817.
Geert Berends Luijkens, landbouwer, wonende te Onstwedde, doet opzegging aan Hindertien
Hindriks, weduwe van Hindrik Jans Egberts, eveneens wonende te Onstwedde van een aan hem
gedaan bedrag van 300 gulden.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commissionair Reinder Barghuis en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
022 - 20 jan. 1817: [repertorium].
Toestemming van Pieter Henkes (?) Haan, van Zuiderveen, tot royering van een hypotheek
tegen [....] op 15 oktober 1814 te Winschoten genomen.
023 - 20 jan. 1817.
Op verzoek van Vroukje Remmers, koopvrouw, weduwe van Hidser A. de Vries, wonende te
Nieuwe Pekela, voor haar zelf en als bezitster van de boedel van haar overleden echtgenoot,
veilt en verkoopt in het openbaar de volgende vaste goederen:
Perceel 1. een huis getekend met nummer 507 met een heem met nog hierbij een tuin, staande
en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer 13.
Perceel 2. een kamp groenland, stadsgrond, mede aldaar gelegen;
Perceel 3. twee aan elkaar liggende kampen bouwland, eveneens gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer 12, groot plm. 2½ mudde;
Perceel 4. een kamp bouwland, eveneens gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op
de plaats nummer 10, groot plm. drie mudden;
Perceel 5. een kamp groenland, eveneens gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op
nummer 16, groot plm. twee mudden.
Het hoogste bod op alle percelen tezamen bedraagt 2.375 gulden en is gedaan door de schipper
Derk Jans Greven, wonende te Nieuwe Pekela, die hiervoor koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Melles Pott in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
024 - 21 jan. 1817.
Harmannus Jacobs Ukens, landgebruiker, wonende in de Morige onder Wedde, neemt op rente
van zijn dochter Wendelke Harmannus Ukens, echtgenote van de landgebruiker Jurrien Harms
Boskers, wonende te Blijham, een bedrag van 150 gulden. Stelt tot onderpand het aandeel dat
hij heeft in een huis nummer 26, tuin en land in een opstrekking ter grootte van plm. 17
deimten, gelegen in de Morige onder Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
schipper Klaas H. Wijkmeijer en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
025 - 21 jan. 1817.
Op verzoek van de oud-schipper Jacob H. Wichers, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in
dezen namens zijn echtgenote Engeltje Berends, alsmede namens zijn consorten, te samen
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erfgenamen en kinderen van wijlen Jacobje Berends, in leven weduwe van Jan Luitjes vindt de
openbare veiling en verkoop plaats van:
Perceel 1. 1/32 aandeel in het kofschip thans gevoerd wordende door kapitein Jude Juis
Brouwer, liggende thans op de Schelde;
Perceel 2. 1/32 aandeel in het kofschip thans gevoerd door kapitein Geert H. Nieting, liggende
te Antwerpen.
De opbrengst van deze verkoop zal betaald moeten worden in handen van Jacob. H. Wichers.
Beide aandelen zijn verkocht aan de schipper Jan Berends de Boer, wonende te Nieuwe Pekela,
te weten: perceel 1. voor 135 gulden en perceel 2. voor 90 gulden, tezamen 225 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van Adriaan Wildervank Bruins, wonende te Oude Pekela. Eveneens
getekend door de voogden over de kinderen van wijlen Derk Berends de Boer bij wijlen
Lammegien J. Smit in echte verwekt. Volgen de handtekeningen van Beerent Meijlofs Jonker,
Hinderk Wilkes, Abraham Roelfs Mulder, Hindrik Hindriks Kuipers en Jacob. H. Wijgers.
026 - 21 jan. 1817.
Op verzoek van Engeltje Berends, echtgenote van de oud-schipper Jacob H. Wichers, van
Elsien Berends, echtgenote van de schipper Harm Wichers Smit, van Harmke Berends,
echtgenote van de schipper Berend Meilofs Jonker, van de schipper Jan Berends de Boer, allen
wonende te Nieuwe Pekela en van Derkien Derks, echtgenote van de horlogemaker Hindrik
Hindriks Kuiper, wonende te Oude Pekela, de vier eersten voor 4/5 gedeelte en de laatste voor
1/20 gedeelte erfgenamen van de nalatenschap van wijlen Jacobje Berends, weduwe van Jan
Luitjes en als zodanig voor die gedeelten eigenaren van de nader te noemen goederen waarvan
het resterende gedeelte toebehoort aan de minderjarige kinderen van wijlen Derk Berends de
Boer bij wijlen Lammechien J. Smit in echte verwekt, staande onder het toezicht van Jan
Berends de Boer voornoemd als principaal, van de scheepstimmerman Hindrik Wilkes,
wonende te Wildervank als sibbe en van Abraham Roelfs, wonende te Veendam, als vreemde
voogd, heb ik, notaris te Oude Pekela, in het openbaar bij veiling van de meestbiedende te koop
gepresenteerd een huis getekend met nummer 370 met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 43. Verder nog een zitplaats in de hervormde kerk te
Nieuwe Pekela.
Het gedeelte van het huis dat is verhuurd aan Otte Pieters Smit, dient te worden gerespecteerd
en gedoogd.
De bieder op het eerste huis wordt bedankt. De hoogste bieder op de zitplaats in de kerk is de
schipper Berend Meilofs Jonker, die geboden heeft het bedrag van 100 gulden waarvoor hij
koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van Eertwijn Willems Boswijk, eveneens wonende te Nieuwe
Pekela.
027 - 21 jan. 1817.
Op verzoek van de erfgenamen van wijlen Tekke Poortmans en vrouw wijlen Lubbegien Harms
Hulst, in leven echtgenoten, wonende te Nieuwe Pekela, zijnde:
1. de landbouwer Poortman Tekkes Boerenga;
2. de koopman Petrus Wieland de Cock, namens zijn echtgenote Hindrikje Tekkes Boerenga;
3. de zeeman Hindrik Hindriks Jonker, namens zijn echtgenote Hiltje Tekkes Boerenga;
4. de zonder beroep zijnde Jantje Tekkes Boerenga;
5. de landbouwer Harm Tekkes Boerenga
allen wonende te Nieuwe Pekela, zijnde kinderen en aangetrouwde kinderen van voornoemde
Tekke Portmans en vrouw wijlen Lubbegien Harms Hulst, heb ik, notaris te Oude Pekela, in het
openbaar de veiling en verkoop gehouden van een halve stadsveenplaats, zijnde reeds aan de
snee gebracht, gelegen te Nieuwe Pekela in de Noorderkolonie, nummer 10.
Het hoogste bod is uitgebracht door de landgebruiker Harm Jans Dik, wonende te Nieuwe
Pekela, die geboden heeft 1.300 gulden waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van Adriaan Wildervank Bruins, wonende te Oude Pekela.
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028 - 21 jan. 1817.
Op verzoek van:
1. de schipper Klaas Jans de Groot, wonende te Nieuwe Pekela;
2. de kinderen en representanten van wijlen Wolter Jans de Groot, zijnde Jan Wolters de Groot,
Elsien Wolters de Groot, echtgenote van Wolter Koobs, beide schippers en Renske Wolters
de Groot, ongehuwd en zonder beroep, allen wonende te Nieuwe Pekela;
3. de kinderen en representanten van wijlen Aaffien Jans de Groot, zijnde Elsien Roelfs
Schuring, getrouwd met de schoenmaker te Nieuwe Pekela, Eltje M. Mulder en Riekeltje
Roelfs Schuring, echtgenote van de touwslagersknecht Hindrik Pathuis, wonende te Oude
Pekela, allen te samen met en alsmede Metje Goossens Bieleveld, minderjarige dochter van
voornoemde wijlen Aaffien Jans de Groot bij wijlen Goossen Bieleveld in echte verwekt,
staande onder toezicht van de koopman Jan Berends van Oosten, wonende te Oude Pekela,
als principaal, van de schipper Klaas Derks de Groot, wonende te Nieuwe Pekela, als sibbe
en van de landgebruiker Klaas Dijkhuis, wonende te Nieuwe Pekela, als vreemde voogd en
het minderjarig kind van wijlen Tijltje Jans de Groot bij Dedde Hindriks van Wijk in echte
verwekt, staande onder toezicht van de schipper Roelf Deddes van Wijk, wonende te Nieuwe
Pekela, als principaal, van de landgebruiker te Nieuwe Pekela Hindrik Deddes, als sibbe en
van de schipper Rente Wessels Huisman, wonende te Nieuwe Pekela, als vreemde voogd,
erfgenamen en representanten van wijlen hun ouders en grootouders Jan Derks en vrouw
Elsien Wolters, in leven echtgenoten te Nieuwe Pekela, vindt de openbare veiling en
verkoop plaats van de volgende onroerende goederen uit de nalatenschap van die hiervoor
genoemde wijlen Jan Derks en vrouw wijlen Elsien Wolters:
Perceel 1. een huis en tuin met een daarachter liggende opstrekking, groot plm. 70 stok,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 34;
Perceel 2. een opstrekking, groot plm. 50 stok, mede aldaar gelegen;
Perceel 3. een dwarskamp, groot plm. 33 stok, mede aldaar gelegen;
Perceel 4. een kamp land, groot plm. 25 stok, mede aldaar gelegen;
Perceel 5. idem als perceel 4.;
Perceel 6. een kamp land, groot plm. 15 stok, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, in de plaats nummer 15;
Perceel 7. idem als perceel 6.
Het eerste, tweede en derde perceel tezamen wordt verkocht aan de schipper te Nieuwe Pekela
Klaas Jans de Groot voor 1.715 gulden.
Het vierde perceel wordt verkocht aan de landgebruiker te Nieuwe Pekela Eertwijn Willems
Boswijk voor 225 gulden.
Het vijfde perceel wordt verkocht aan de landgebruiker te Nieuwe Pekela Berend Edes Brouwer
voor 200 gulden.
Het zesde en zevende perceel worden verkocht aan de landgebruiker te Nieuwe Pekela Klaas
Harmannus Dijkhuis voor 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van Jacob H. Wichers en van Hindrik Hindriks Jonker, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
029 - 23 jan. 1817.
Op verzoek van de schoolonderwijzer te Opwierde, Albert Eltjes Kuiper, in hoedanigheid van
voogd over zijn twee minderjarige kinderen bij wijlen Geertje Berends Hommes verwekt en als
zodanig medegerechtigd in de nalatenschap van de grootouders van moederszijde van de
minderjarigen, Berend Jans Hommes en Annechien ter Horst, in leven wonende te Vlagtwedde,
tot welke nalatenschap eveneens gerechtigd zijn:
a. Jan Berends Hommes, schout;
b. Jans Berends Hommes, landgebruiker;
c. Janna Berends Hommes, koopvrouw, weduwe van wijlen Jan Tammes;
d. Anna Berends Hommes, zonder beroep, weduwe van wijlen Jan Bakker, allen wonende te
Vlagtwedde;
e. Hillegien Berends Hommes, echtgenote van de timmerman Elzo Bos, wonende te Boertange;
f. het minderjarig kind van wijlen Hommo Berends Hommes bij wijlen Trijntje Lammerts
Velthuis in echte verwekt en staande onder toezicht van de boer Jan Lammerts Velthuis,
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wonende te Veldhuis als voogd en van Jans Berends Hommes, wonende te Vlagtwedde, als
toeziend voogd,
wordt de openbare veiling en verkoop gehouden van de nog onverdeelde vaste goederen uit de
nalatenschap van wijlen Berend Jans Hommes en vrouw wijlen Annechien ter Horst, te weten:
Perceel 1. een huis, zijnde het voormalig rechthuis, getekend met nummer 27 met een tuin en
een kamp land daarachter, alles staande en gelegen te Vlagtwedde;
Perceel 2. een akker bouwland, groot plm. drie mudden, gelegen op de Harskamp bij
Vlagtwedde;
Perceel 3. een akker bouwland met plm. drie mudden, gelegen in de Lege bij Vlagtwedde;
Perceel 4. een akker bouwland met plm. een mudde, gelegen in de Lege bij Vlagtwedde;
Perceel 5. drie dagwerken groenland of de zogenaamde Vriezen kamp, gelegen bij
Vlagtwedde;
Perceel 6. twee waarsgerechtigheden over het Vlagtwedder hamrik;
Perceel 7. een bank in de kerk te Vlagtwedde, mandelig met de weduwe van Klaas Engelberts;
Perceel 8. een mannen- en een vrouwenbank in dezelfde kerk.
Het hoogste bod op alle percelen te samen is geweest 7.261 gulden, uitgebracht door Jan
Berends Hommes, waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van Jans Berends Hommes, het voormalig
Rechthuis van Westerwolde in aanwezigheid van de predikant Eise Muntingha, wonende te
Vlagtwedde en van de stuurman Albert de Groot, wonende te Oude Pekela.
030 - 24 jan. 1817.
Op verzoek van de erfgenamen van wijlen Boelo Eltjens, in leven wonende te Oude Pekela,
zijnde:
1. zijn broer Eltje Jacob Eltjens, stadsveenmeester, wonende te Oude Pekela;
2. de kinderen en representanten van wijlen de koopman Doede Eltjens, in leven ook broer van
Boelo Eltjens voornoemd, te weten:
a. Boelo Eltjens, landgebruiker te Oude Pekela;
b. Ailko Eltjens, eveneens landgebruiker, wonende te Oude Pekela;
c. Aike Eltjens, echtgenote van de landgebruiker Frans Kobes Bolling, wonende te
Bellingwolde, allen meerderjarig, alsmede nog de minderjarige kinderen van de
landbouwer Jochum Wilts, wonende te Blijham, bij wijlen Frouke Eltjens in echte
verwekt en staande onder toezicht van de zojuist genoemde Jochum Wilts, als vader en
wettige voogd en van de zojuist genoemde Boelo Eltjens als toeziend voogd,
worden geveild en verkocht aan de meestbiedende de volgende vaste goederen:
Perceel 1. een huis getekend met nummer 117 met een tuin daarbij, zoals door de overleden
heer Eltjens in leven is bewoond en gebruikt, staande en gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer één boven de Veendijk;
Perceel 2. de eigendom van een behuisde plaats land, gelegen op Winschoter Zuiderveen en
bij de erven van wijlen Hisko Alberts onder beklemming in gebruik [zie
beklembrief gepasseerd voor pastoor en kerkvoogden van Winschoten van 12
februari 1778];
Perceel 3. de vergraving van plm. een deimt hoogveen, gelegen te Hoorn;
Perceel 4. een huis getekend met nummer 149 met een tuin en een stukje groenland, groot
plm. 5/4 mudden, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 20;
Perceel 5. twee aan elkaar sluitende kampen groenland, groot plm. 4¾ mudden, eveneens
gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 20;
Perceel 6. als perceel 5, doch groot plm. 4½ mudden;
Perceel 7. een stuk bouwland, groot plm. twee mudden roggeland, eveneens gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant (?), stadsgrond, in de meergenoemde plaats nummer 20;
Perceel 8. een 1/7 mans zitplaats in de hervormde kerk van Oude Pekela aan de noorder muur,
door de heer Boelo Eltjens in leven zelf bezeten.
De heer Eltje Jacob Eltjens wordt vertegenwoordigd door zijn kleinzoon, de adjunctveenmeester Goedhart Borgesius, wonende te Oude Pekela.
Het hoogste bod op perceel 1. is gedaan door Goedhart Borgesius voornoemd die geboden heeft
het bedrag van 1.505 gulden waarvoor hij koper is geworden.
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Het hoogste bod op perceel 2. is gedaan door de landgebruiker Hermannus Molanus à Doedens,
wonende te Oude Pekela, die dit bod heeft gedaan voor hem zelf, de oud-veenmeester Eltje
Jacob Eltjens en Goedhart Borgesius, voor het bedrag van 2.520 gulden waarvoor zij kopers
zijn geworden.
Het hoogste bod op perceel 3. is gedaan door de meergemelde Goedhart Borgesius, bedragende
240 gulden, waarvoor hij koper is geworden.
Het hoogste bod op de percelen 4. en 7. is gedaan door de landgebruiker te Nieuwe Pekela
Harm Hindriks Koster die geboden heeft 545 gulden waarvoor hij koper is geworden.
Het hoogste bod op perceel 5. is gedaan door de landgebruiker Berend Klaassens Harding,
wonende te Nieuwe Pekela waarvoor hij koper is geworden. Verder verklaart hij dit bod te
hebben gedaan voor de schipper Nanne Hindriks Baas, wonende te Nieuwe Pekela.
Het hoogste bod op perceel 6. is gedaan door de boer te Nieuwe Pekela Harm Jacobs Mulder
die geboden heeft het bedrag van 395 gulden waarvoor hij koper is geworden.
Het hoogste bod op perceel 8. is gedaan door de griffier bij het vredegerigt Adriaan Wildervank
Bruins, wonende te Oude Pekela, die geboden heeft het bedrag van 150 gulden waarvoor hij
koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van Boelo Eltjens voornoemd die verschenen was voor Frans Kobes Bolling, van
de deurwaarder Rente Harms Middel en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
031 - 25 jan. 1817.
Op verzoek van de landgebruiker Albert Jans Froom, wonende te Nieuwe Pekela, wordt in het
openbaar verkocht:
Perceel 1. een kamp bouwland, groot plm. drie mudden, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, in de plaats nummer 15;
Perceel 2. een kamp groenland, mede aldaar geleden, groot plm. 1½ mudde;
Perceel 3. een leijing of dal, groot plm. 3½ mudde, mede aldaar gelegen;
Perceel 4. een bouwkamp gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 16.
De koopsom moet betaald worden aan de koopman Jan Trop te Nieuwe Pekela die het recht van
gereserveerde eigendom bezit.
Het hoogste bod op perceel 1. is gedaan door de kleermaker Pieter Willems Ei, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 340 gulden waarvoor hij koper is geworden.
Het hoogste bod op perceel 2. is gedaan door de smidsbaas Eltje Harms Smit, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 95 gulden. Omdat hij echter in gebreke blijft betreffende de betaling,
wordt het perceel 2. weer ingetrokken en opnieuw toegewezen aan de op een na hoogste bieder,
zijnde de smid Ferdinand Diepenbroek, wonende te Nieuwe Pekela voor 46 gulden waarvoor
deze koper is geworden.
Het hoogste bod op perceel 3. is gedaan door de arbeiders Geert Harms Kuiper en Roelf Roelfs
Meijer, wonende te Nieuwe Pekela voor 20 gulden, waarvoor zij kopers zijn geworden.
Het hoogste bod op perceel 4. is gedaan door de schoenmaker Harm Klaassens Kuiper,
wonende te Nieuwe Pekela, voor 150 gulden, waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in de zogenaamde Blauwe Luif in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de kastelein Hendrik Pieters
Amman, wonende te Nieuwe Pekela.
032 - 25 jan. 1817.
Op verzoek van de koopman Jan Trop, wonende te Nieuwe Pekela wordt de openbare veiling
en verkoop gehouden van:
Perceel 1. een huis getekend met nummer 37 en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, eigen grond, op de plaats nummer 12, wordende thans bewoond en
gebruikt door Jan Brugman.
Perceel 2. een bouwkamp, groot plm. twee mudden, mede aldaar gelegen.
De koopprijs dient betaald te worden aan Jacoba Mumme, als houdster van het recht van
gereserveerde eigendom.
Perceel 1. is ingetrokken.
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Het hoogste bod op perceel 2. is gedaan door de stelmaker Klaas Gerrits Mulder, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 295 gulden, waarvoor deze koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in de zogenaamde Blauwe Luif in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de kastelein Hendrik Pieters
Amman, wonende in de Blauwe Luif te Nieuwe Pekela.
033 - 27 jan. 1817.
Op verzoek van de kinderen en kleinkinderen van wijlen Pieter Jans Stavast en vrouw, wijlen
Geessien Geerts Schuur worden geveild en verkocht aan de meest biedende:
Perceel 1. de helft van een huis en omliggende grond gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, ongedeeld op nummer 34, groot in het geheel plm. een half gras, zijnde
deze grond ongedeeld en onverscheiden met de weduwe van Wessel Harms
Hateboer; het huis met genoemde weduwe van Hateboer gedeeld zijnde zo is de
verkopers aandeel of helft gelegen aan de oostzijde en getekend met nummer 472;
Perceel 2. drie kampen groenland mede aldaar gelegen;
Perceel 3. de helft van een tuin;
Perceel 4. twee stukjes land, het ene bouwland en het andere groenland, mede aldaar gelegen;
Perceel 5. een stukje bouwland mede aldaar gelegen;
Perceel 6. een dal;
Perceel 7. twee aangesneden putjes hoogveen.
Genoemde goederen, komende uit de nalatenschap van wijlen Pieter Jans Stavast en vrouw
Geessien Geerts Schuur waren vererft op:
a. Jan Pieters Stavast, arbeider;
b. Hindrik Pieters Stavast, arbeider;
c. Ida Pieters Stavast, zonder beroep, wonende te Oude Pekela;
d. Fenna Pieters Stavast, zonder beroep, wonende te Oude Pekela;
en op de kinderen en representanten van:
e. Antje Pieters Stavast bij Hindrik Geerts in echte verwekt, zijnde:
a. Anna Hindriks, echtgenote van de sjouwer Martinus L. Mensinga, wonende te Groningen;
b. Geessien Hindriks, echtgenote van de schipper Pieter J. Carst;
c. Marijke Hindriks, vrouw van de schipper Jan Willems, allen wonende te Groningen en
allen met volmacht aan de meester timmerman Berend Geerts Altona, wonende te Oude
Pekela.
Perceel 1. wordt verkocht aan de arbeider Hindrik Pieters Stavast voornoemd voor 50 gulden.
Perceel 2. wordt verkocht aan de smid Gerrit Hindriks Wortelboer, wonende te Oude Pekela,
voor 280 gulden.
De percelen 3, 4, 5, 6 en 7 worden verkocht aan de boer Hindrik Berends Vroom, wonende te
Oude Pekela, voor 438 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
034 - 28 jan. 1817.
Klaas Jans de Groot, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, veilt provisioneel zijn huis getekend
met nummer 78 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, op de plaats nummer vijf zoals thans door hem als eigenaar wordt bewoond en
gebruikt.
De definitieve verkoop zal worden gehouden op 31 jan. a.s.
Het hoogste bod wordt gedaan door de schipper Egbert Hindriks de Grooth, wonende te Nieuwe
Pekela, voor 1.105 gulden voor welk bedrag hij provisioneel koper is geworden.
Opgemaakt en gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van de schipper Rente Wessels Huisman en van de schipper Roelf Deddes van Wijk, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
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035 - 29 jan. 1817.
Klaas Hindriks Wijkmeijer, schipper, wonende te Oude Pekela, handelende in deze voor zijn
schoonmoeder Anna Jans Zomer, eveneens wonende te Oude Pekela, zijnde weduwe van Geert
Andries Nap en bezitster van diens nalatenschap en voor wie hij verscheen, aan de ene kant. En
de bakkersknecht Hindrik Stoffers Rutgers, wonende te Veendam, handelende in deze voor zich
zelf als representant van wijlen zijn moeder Elsien Geerts Nap, in leven dochter van genoemde
wijlen Geert Andries Nap, overleden te Oude Pekela op 18 mei 1814 en als zodanig voor de
helft erfgenaam van diens nalatenschap, aan de andere kant. Partijen maken een afhandeling
over genoemde nalatenschap.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
036 - 29 jan. 1817.
Op verzoek van de kinderen van wijlen Derk Harms Hesseling, zijnde:
1. Harm Derks Hesseling, scheepstimmerman;
2. Annegien Derks Hesselink, echtgenote van de schipper Gerrit B. Ebeling;
3. Engeltje Derk Hesselink, echtgenote van de schipper Tjebbe Derks de Jonge;
4. Hanna Derks Hesselink, echtgenote van de schipper Rente Harms Jonker,
allen wonende te Oude Pekela, zijnde de vrouwen door hun echtgenoot geassisteerd,
5. Hanke Derks Hesselink, weduwe van Berend Smith, winkelierster, wonende te Nieuwe
Pekela;
6. Elizabeth Derks Hesselink, echtgenote van de negotiant Harm Harms Nap, wonende te
Groningen,
allen te samen mede verschenen voor hun afwezige broeder Jannes Derks Hesselink
wordt de provisionele veiling gehouden van:
Perceel 1. een stuk groenland met een daaraan liggende dal, gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op nummer 8 en ½9;
Perceel 2. een huis getekend met nummer 206 met een grote tuin daarachter, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, wordende thans door de
schoenmaker Deurholdt bewoond en gebruikt;
Perceel 3. een huis of gedeelte van een huis, getekend met nummer 14 met de daarbij
behorende tuingrond volgens koopbrief van 6 mei 1802 , beleden te Pekela voor
pastoor Meurs, zijnde dit huis en deze tuin gelegen de Nieuwe Pekela, noordkant,
eigen grond, op de plaats nummer vier;
Perceel 4. een huis getekend met nummer 609, met het heem waarop het huis staat, staande en
gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 12 achter de
zeepziederij.
Het hoogste bod op perceel 1. is geweest 147 gulden, gedaan door Harm Derks Hesselink
voornoemd.
Het hoogste bod op perceel 2. is geweest 315 gulden, eveneens gedaan door Harm Derk
Hesselink voornoemd.
Het hoogste bod op perceel 3. is geweest 500 gulden, gedaan door Gerrit B. Ebeling
voornoemd.
Het hoogste bod op perceel 4. is geweest 145 gulden, gedaan door de koopman Hartog Simons
van Mekeren, wonende te Oude Pekela.
De definitieve veiling en verkoop zal worden gehouden op 5 februari a.s.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Willem J. Bultena in aanwezigheid van deze en van de
korenmolenaar Jan Teunis Klatter, eveneens wonende te Oude Pekela.
037 - 30 jan. 1817.
Jan Gerrit Heeres, koopman, wonende te Oude Pekela verklaart genoegen te nemen met de
mondelinge opzegging van de landgebruiker Hermannus Molanus à Doedens en de
schoolopziener Hendrik Wester, beiden wonende te Oude Pekela, in hun hoedanigheid van
testamentaire executeuren in de nalatenschap van wijlen Elsina Smit in leven weduwe van
wijlen H.J. Hilbrands betreffende een bedrag van 4.500 gulden volgens koopbrief van 14 april
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1809, beleden te Wedde voor mr. W. de Sitter, onder het recht van gereserveerde eigendom
over door Heeres voornoemd gekocht huis etc.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de varensgezel Albert Egberts de
Grooth, beiden wonende te Oude Pekela.
038 - 30 jan. 1817.
Op verzoek van Roelf Jans Gijzen en compagnie, kooplieden, wonende te Veendam en doende
aldaar onder deze firma de houtnegotie worden bij openbare veiling verkocht, de volgende vaste
goederen:
Perceel 1. een kamp groenland, groot plm. 1½ mudde;
Perceel 2. een dito kamp, groot plm. 1½ mudde;
Perceel 3. een dito kamp, groot plm. één mudde;
Perceel 4. een dito kamp, groot plm. twee mudden;
Perceel 5. een dito kamp, groot plm. 1¾ mudde;
Perceel 6. een dito kamp, groot plm. 1¾ mudde;
Al deze percelen zijn gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, in de lotten van Drews,
op de zogenaamde duivelsdobben.
Perceel 7. een kamp groenland, groot plm. 1½ mudde, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen
grond, achter het middenste verlaat in de plaats nummer 7;
Perceel 8. een dito kamp, groot plm. 1½ mudde, mede aldaar gelegen.
Het eerste t/m zesde perceel te samen is gekocht door de arbeider Joseph Peters Nijboer,
wonende te Oude Pekela, voor 500 gulden. Stellen zich als borg de landbouwer Jan Halbes
Pottiewijt, de oud-schipper Willem Joosten Drent, de schipper Tonnis Reints de Jonge en de
schipper Wolter Jans de Boer, allen wonende te Oude Pekela.
De percelen 7 en 8 worden verkocht aan de verlaatsmeester Hindrik Jacobs Draijer, wonende te
Oude Pekela voor 240 gulden.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Melles Pott in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
039 - 31 jan. 1817.
Definitieve verkoop als vervolg op akte 1817-034 op verzoek van de schipper Klaas Jans de
Groot, wonende te Nieuwe Pekela. Omdat er geen hoger bod wordt gedaan dan bij de
provisionele veiling wordt het perceel niet verkocht.
Gedaan en opgemaakt te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van Wolterus Johannes Keun, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
040 - 31 jan. 1817.
Op verzoek van Swaantje Jans, weduwe van Egbert Duiker, zonder beroep, wonende te Nieuwe
Pekela en van de landbouwer Jan Egberts Duiker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela en
verschenen in dezen als representant van wijlen zijn vader Egbert Duiker voornoemd vindt de
provisionele veiling plaats van hun halve stadsveenplaats, bestaande uit plm. zes deimt bouwof groenland alsmede uit aangesneden en onaangesneden veen met dallen, gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, in de plaats nummer 69.
De koopsom dient betaald te worden aan de houder van het recht van gereserveerde eigendom,
nl. aan Harm Harms Nap te Groningen.
Het hoogste bod is gedaan door de landgebruiker te Nieuwe Pekela, Nanne Renses Sjoersema,
voor 1.330 gulden, waarvoor hij provisionele koper is geworden.
De finale verkoop zal worden gehouden op 7 febr. a.s.
Gedaan en opgemaakt te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van Harm Harms de Boer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
041 - 3 febr. 1817.
Op verzoek van de oud-veenmeester Eltje Jacob Eltjens, wonende te Oude Pekela, als voor de
helft gerechtigd tot de nader te noemen waarsgerechtigheden of möllen wares en op verzoek
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van Boelo Eltjens, van de landgebruiker Ailko Eltjens, beiden wonende te Oude Pekela, van de
landgebruiker Frans Kobes Bolling, wonende te Bellingwolde, namens zijn echtgenote Aike
Eltjens, zijnde deze Boelo Eltjens, Ailko Eltjens en Aike Eltjens met en daarnaast de
minderjarige kinderen van de landbouwer Jochum Wilts, wonende te Blijham, bij wijlen
Frouwina Eltjens in echte verwekt, staande onder het toezicht van genoemde Jochum Wilts als
vader en wettige voogd en van de genoemde Boelo Eltjens als toeziend voogd, erfgenamen en
representanten van wijlen hun ouders en grootouders Doede Eltjens en Frouwe Doedens, in
leven echtgenoten te Oude Pekela en als zodanig gerechtigd tot de andere helft van de nader te
noemen möllen wares, wordt de openbare verkoop gehouden van vier möllen wares over het
Onstwedder hamrik gelegen en wel in twee percelen, nl.:
Perceel 1. twee van de bovengenoemde mollen wares over het Onstwedder Hamrik, aan de
voorzijde daarvan gelegen;
Perceel 2. twee van de bovengenoemde mollen wares over het Onstwedder Hamrik, aan de
achterzijde daarvan gelegen;
De oud-veenmeester Eltje Jacob Eltjens wordt vertegenwoordigd door zijn kleinzoon, de
adjunct-veenmeester Goedhart Borgesius, wonende te Oude Pekela.
Beide percelen te samen worden verkocht aan de landgebruiker Jan Wilkes Hofting, wonende te
Onstwedde, voor 1.900 gulden, die geboden heeft voor zijn moeder Dedde Jans Velthuis,
weduwe van Wilke Jans Hofting, wonende te Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Simons Strating in aanwezigheid van
deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela.
042 - 5 febr. 1817.
Op verzoek van de schippers Pieter Berends Kolk en Hero Willems Kiers, wonende te Oude
Pekela, als hiertoe gemachtigd door de oud-schipper Jan Feikes Klok, eveneens uit Oude
Pekela, wordt verkocht: een praamschip, groot plm. een halve dagwerk turf. Het recht van
gereserveerde eigendom van dit praamschip berust bij de weduwe van Derk Jacobs Mooi.
Verkocht voor 43 gulden aan de landgebruiker Jan Halbes Pottiewijt en de pelmulder Remke J.
Klatter, beiden wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem J. Bultena in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
043 - 5 febr. 1817.
Definitieve verkoop als vervolg op akte 1817-036 .
Perceel 1. is verkocht aan Harm Derk Hesseling voor 252 gulden.
Perceel 2. is niet verkocht.
Perceel 3. is niet verkocht.
Perceel 4 is blijven staan op een bod van 145 gulden en verkocht aan de koopman Hartog
Simons van Mekeren, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van Willem J. Bultena in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth en van de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, beiden
wonende te Oude Pekela.
044 - 6 febr. 1817.
Jacob Hindriks Wijgers, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen namens zijn
vrouw Engeltje Berends en namens haar consorten zijnde de erfgenamen van wijlen Japijn
Berends, in leven weduwe van wijlen Jan Luitjes, wonende te Nieuwe Pekela, voor welke
erfgenamen hij tevens verscheen en instaat, draagt het recht over aan zijn zwager, de schipper
Jan Berends de Boer, wonende te Nieuwe Pekela, van het eigendomsrecht van een bedrag van
587 gulden en 50 cent aan de gezamenlijke erfgenamen van genoemde Japijn Berends
afkomstig van de koopman Fokke Tammes Niewold en diens overleden vrouw Hillechijn Jan
Dijkhuis wegens een restant koopschat over een huis en tuin, staande te Nieuwe Pekela, op
nummer 10, noordkant, stadsgrond, ingevolge verzegeling van 17 mei 1804 en ingevolge
daarop gemaakte cessiebrief van 20 jan. 1808, beide te Wedde beleden.
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Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
045 - 6 febr. 1817.
Wicher Everts Duin, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt namens zijn zoon,
de blauwverver Evert Wichers Duin, wonende te Nieuwe Pekela voor wie hij verscheen, aan de
schipper Rienke Anskes, wonende te Veendam, een oude schuit, het blokzijler jacht genaamd,
groot plm. 10 commercielasten. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
046 - 6 febr. 1817.
Jan Derks Koster, landbouwer en vrouw Jantje Esderts, zonder beroep, echtelieden, wonende te
Nieuwe Pekela, verkopen aan de landbouwer Freerk Esderts Spaarpot en de schipper Arent
Foppes Noorman, beiden wonende te Oude Pekela, hun huis, schuur en twee tuinen alsmede
nog plm. zes mudden land gelegen in vijf kampjes en tenslotte nog enig veen, mandelig met
Freerk Esderts voornoemd en Wibrand Kranenborg, alles staande en gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, eigen grond, in de plaats nummer zes. De bovengenoemde kampen zijn de vierde,
negende, elfde, twaalfde en zeventiende van het huis achterwaarts gerekend. Verkoopprijs: 600
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
047 - 7 febr. 1817.
Filippus Willems Jonker, schipper, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wonende in zijn schip
waarmee hij zich thans te Oude Pekela bevindt, verkoopt aan de schipper Jan Ennes Prins,
wonende te Ulrum, zijn oud tjalkschip, "De Goede Hoop" genaamd, groot volgens de ijkbrief
negen last, laatst door de verkoper bevaren. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
048 - 7 febr. 1817.
Lammert Jans Scholtens, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de koopman
Koert Hindriks Molthoop, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zijn huis, getekend met
nummer 214 met een tuin en stukje grond, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 31. Verkoopprijs 300 gulden. Verder verscheen de
kleermaker Jan Lammerts Scholtens, wonende te Nieuwe Pekela, die zich borg stelde, alsmede
de koopman Jan Flinker, wonende te Oude Pekela, die zich op zijn beurt borg stelde voor Jan
Lammerts Scholtens voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
049 - 7 febr. 1817.
Wolter Jans de Boer, schipper en de zeeman Jan Jans de Boer, beiden wonende te Nieuwe
Pekela, de stuurman Egbert Jans de Boer, wonende te Oude Pekela, de timmerman Otte Berents
Timmer, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen namens zijn echtgenote Fennegien
Jans de Boer, allen te samen met en alsmede de varensgezel Klaas Jans de Boer, thans absent en
wonende te Nieuwe Pekela en Aaffien Jans de Boer, getrouwd met Pieter Geerts Klunder, mede
absent en de kinderen van wijlen Swaantje Jans de Boer bij Egbert Alberts Oldenburger in echte
verwekt, erfgenamen en representanten van wijlen Jan Wolters en vrouw, wijlen Swaantje Jans
Drenth, verklaren dat hun vader, wijlen Jan Wolters voornoemd, in leven het recht
overgedragen had aan de rentenierster Margien Jans, weduwe van Sikke Aaldriks, wonende te
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Nieuwe Pekela, voor wie verscheen de landgebruiker Jan Harms Korter, wonende te Nieuwe
Pekela, die namens haar in cessie accepteerde een vordering van 700 gulden, zijnde restant
koopschatspenningen van een vierendeel van een veenplaats mandelig met Hindrik W. Spelde
en Tecke Poortman, gelegen te Nieuwe Pekela in de Noorderkolonie op nummer 10 door Jan
Wolters voornoemd verkocht aan Teunis Klaassens en verschenen geweest op 2 februari 1813
en staande nog uit ten laste van de genoemde Teunis Klaassens op het recht van gereserveerde
eigendom van die veenplaats ingevolge koopbrief van 7 februari 1811 destijds beleden voor
pastoor Warmolts en kerkvoogden te Nieuwe Pekela. Zij verklaren dat het restant
koopschatspenningen volledig aan hun vader, wijlen Jan Wolters, was voldaan en dragen alle
rechten over aan Jan Harms Korter, zodat de genoemde weduwe Margien Jans hiermede geheel
vrij is.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela.
050 - 7 febr. 1817.
Op verzoek van de negotiant Harm Harms Nap, wonende te Groningen, handelende voor zich
zelf en namens de overige, mede erfgenamen van wijlen Geertje Harms Nap, in leven
echtgenote van O. Meijer en tengevolge van een rechterlijke uitspraak tegen de smidsbaas
Marten Hartman, gewezen bij de rechtbank te Winschoten op 10 augustus 1814, worden de
volgende goederen verkocht: een huis getekend met nummer 390 en tuin, staande en gelegen te
Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer vier bij het middenste verlaat.
Genoemde huis en tuin zijn door de genoemde Marten Hartman verkregen bij koopbrief van 19
mei 1809, destijds beleden voor pastoor en kerkvoogden te Nieuwe Pekela. Het huis en de tuin
worden verkocht aan de koopman Jan Albertus Eilers, wonende te Nieuwe Pekela voor 330
gulden. Voor de in het huis aanwezige smidsgereedschappen wordt door hem nog eens 30
gulden betaald.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van de landbouwer Jan Egberts Duiker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
051 - 8 febr. 1817.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Geert Ritzes Ritzema, wonende te Nieuwe Pekela &
Jantje Klaasens Nieboer, zonder beroep, meerderjarige dochter van wijlen Klaas Jans Nieboer
en vrouw, wijlen Lummina Willems, eveneens wonende te Nieuwe Pekela. Trouwen heden.
Indien de bruidegom voor de bruid mocht komen te overlijden, zal de bruid gedurende haar
leven het vrije genot van inwoning en het vruchtgebruik behouden van het huis en het daarbij
behorende land, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, eigen grond, op de plaats
nummer 24 zoals de bruidegom deze goederen dit jaar heeft verkregen van de koopman Pieter
Jans Zeven.
Bij het opstellen van dit huwelijkscontract waren aanwezig de koopman Fokke Tammes
Nieuwold, wonende te Nieuwe Pekela, namens zijn echtgenote Jantje Geerts Ritzema, de kuiper
Jan Geerts Kuiper en zijn echtgenote Agnieta Geerts Ritzema, wonende te Oude Pekela, de
boerenknecht Ritze Geerts Ritzema, wonende te Winschoter Zuiderveen en de landbouwer
Wubbo Nannes Nanninga, wondende te Zuiderveen, namens zijn echtgenote Japien Geerts
Ritzema, allen kinderen of aangetrouwde kinderen van de bruidegom voornoemd Geert Ritzes
Ritzema.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Jan Geerts Kuiper in aanwezigheid van de
boerenknecht Willem Geerts Driesman en van de zeevarende Albert Geerts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
052 - 8 febr. 1817.
Harm Hindriks Koster, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de koopman
Lammert Jans Scholtens, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis getekend met nummer
148 met een tuin en een opstrekken daarachter, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 20. Verkoopprijs: 350 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Klaas Alberts de Boer, wonende te Nieuwe
Pekela.
053 - 8 febr. 1817.
Harm Tijks, landbouwer, wonende te Wildervank, verkoopt aan de landgebruiker Jacob Jans
Alting, wonende te Wedde, een akkertje bouwland, groot plm. een half mudde, gelegen op de
kleine es bij Wedde. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
054 - 8 febr. 1817.
Gepke Roelfs, koopvrouw, weduwe van Geert Wilkes Smith en haar zoon, de stuurman Geert
Geerts Smith, in hoedanigheid van de enige erfgenaam van wijlen zijn vader Geert Wilkes
Smith voornoemd, allen wonende te Nieuwe Pekela, verkopen aan de landgebruiker Friedrik
Fransens Broekman en zijn echtgenote Margien Kiers, eveneens wonende te Nieuwe Pekela:
Perceel 1. een huis, tuin en heemstede waarop het huis staat zoals bij aankomstbrief van 17
januari 1780 te Nieuwe Pekela voor pastoor Cock en kerkvoogden is beleden en
nader wordt genoemd en met het recht dat de voornoemde koper van achteren en de
erven van Hindrik Willems Spelde van voren hebben betreffende een vrije,
mandelige in- en uitvaart, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, op de plaats nummer 37;
Perceel 2. twee stukken land, groot plm. 50 stok, mede aldaar gelegen;
Perceel 3. twee dito stukken land, mede aldaar gelegen in de plaats nummer 38;
Perceel 4. een stuk land, groot plm. 50 stok, mede aldaar gelegen in de plaats nummer 39.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Harm Hindriks Koster, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela.
055 - 10 febr. 1817.
Derk Hindriks de Boer, zonder bijzonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
landbouwer Folkert Jans de Boer en aan diens broer, de landbouwer Jurjen Jans de Boer, beiden
wonende te Oude Pekela, een boerenhuis, schuur en tuin met een opstrekkende plaats land
daarachter, bestaande uit groen- en bouwland, dallen en hoogveen, alles staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, op de plaats nummer 12. Verkoopprijs: 2.850 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Oude Pekela.
056 - 10 febr. 1817: [repertorium].
Akte van verkoop van Derk H. de Boer uit Nieuwe Pekela aan J. de Boer en Jurjen J. de Boer
uit Oude Pekela van een huis en plaats land met daarachter een tuin te Nieuwe Pekela,
noordkant, eigen grond, op nummer 12, voor 2.850 gulden.
057 - 10 febr. 1817.
Hindrik Egberts Beekhuis, schoenmaker, wonende te Oude Pekela, stelt als onderpand wegens
een geleend bedrag van 200 gulden, dat hij schuldig is aan de erfgenamen van wijlen Jan
Markus Vos, ingevolge onderhandse obligatie van 14 mei 1811 ter Winschoten opgemaakt, een
stuk land in twee kampen gescheiden, te samen groot plm. twee mudde, gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 12.
Verder verschenen de scheepstimmerman Willem Hindriks Kuiper, als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen bij wijlen Aaltje Jans Vos in echte verwekt en de schoolmeester Berend
van Dijk, als voogd over het minderjarig kind van wijlen Derk Jans Houwink bij wijlen Wiske
Okkes in echte verwekt, beiden wonende te Oude Pekela en mede verschenen voor de schipper
Israel Jans Vos, wonende te Oude Pekela, Janna Jans Vos, weduwe van Jacob Geerts Kamp,
wonende te Wehe en de schipper Berend Jans Houwink, wonende te Oude Pekela, te samen
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kinderen en erfgenamen van wijlen genoemde Jan Markus Vos, die verklaarden genoegen te
nemen met deze hypotheekstelling.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van
deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
058 - 11 febr. 1817.
Michiel Jans Burema, boer, wonende te Westerlee, handelende in deze namens zijn vrouw
Aaltje Edes Edens en de boer Albert Edes Edens, wonende te Nieuwe Scheemda, verkopen aan
de adjunct-veenmeester Goedhart Borgesius, wonende te Oude Pekela, een stuk veen met zijn
ondergrond, gelegen op of zijnde het achterste gedeelte van hun ouderlijke plaats in Hoorn
onder Wedde, groot plm. 10½ deimt. Verkoopprijs 1.200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
veenmeester Harm Jans Middel en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
059 - 13 febr. 1817.
Abraham Reints Brons, meester scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verklaart dat hij
op zijn scheepstimmerwerf te Oude Pekela in het jaar 1816 voor de scheepskapitein Egbert Jans
Dik, wonende te Nieuwe Pekela, nieuw gebouwd en nu voor enige weken fris van de bijl in het
water heeft gebracht een galjootschip, zullende genoemd worden "de Vrouw Gesina", zijnde
lang over steven nagenoeg 92 voet, breed over zijn berghouten 19 voet en negen duim en hol op
zijn uitwatering plm.11 voet en vijf duim, alles Groninger maat en houdende plm. 16
commercie lasten. En dat hij dat nieuwe schip aan de voornoemde Egbert Jans Dik naar
genoegen had geleverd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de blokmaker Jannes P. Blok, eveneens wonende te Oude
Pekela.
060 - 13 febr. 1817: [repertorium].
Bouwakte waarbij Abraham R. Brons uit Oude Pekela aan Egbert Jans Dik uit Nieuwe Pekela
verklaard te hebben afgeleverd een nieuw galjootschip door hem in 1816 in Oude Pekela
gebouwd.
061 - 15 febr. 1817.
Hindrik Jurjens Polter, boer, wonende te Nieuwe Pekela, verklaart als onderpand te stellen ten
behoeve van Elisabet Klaassens Jonker, weduwe van Harm Harms de Weerdt, wonende te
Nieuwe Pekela, een opstrekkende leijing ter grootte van plm. 79 stok met twee daarachter
liggende dallen, zijnde elk dal plm. 50 stok groot, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op nummer 65 en dit land aan haar ten onderpand te stellen voor de zekerheid van
een bedrag van 400 gulden die Polter voornoemd aan genoemde weduwe schuldig is ingevolge
onderhandse obligatie van 28 mei 1803. Verder verscheen de schipper Wolter Roelfs Lukens,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, die in deze handelde voor zijn schoonmoeder, de
genoemde weduwe van Harm Harms de Weerdt, die verklaarde met genoemde
hypotheekstelling namens zijn moeder akkoord te gaan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de boer Klaas Derks de Groot, wonende te Nieuwe Pekela.
062 - 15 febr. 1817.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, in deze in zijn hoedanigheid als
boekhouder, de meester zeilmaker Pieter Reints Brons en de koopman Udo Freerks Zuiderveen,
de beide laatstgenoemden in hun hoedanigheid van assistenten van de boekhouder van het nader
te noemen kofschip, allen wonende te Oude Pekela, verkopen en dragen over in hun
hoedanigheid aan de schipper Ernst August Bock, eveneens wonende te Oude Pekela 26 2/32 in
het kofschip "de Vrouw Jantina" genaamd, zoals laatst door de koper is bevaren en in 1806 door
de scheepstimmerman Liefke Hindriks Drenth in Oude Pekela nieuw is uitgehaald.
Verkoopprijs van de aandelen: 1.625 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
063 - 17 febr. 1817.
Jan Harmannus Sterenborg, schipper, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
kooplieden, de heren Kuiper, van Dam en Smeer, handelende onder firma en gevestigd te
Rotterdam, voor welke firma optrad de negotiant Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude
Pekela, een bedrag van 1.000 gulden, ten behoeve van een tjalkschip, genaamd "de Drie
Gebroeders" (nu genaamd "de Vriendschap"), zoals door Jan Harmannus Sterenborg
voornoemd begin dit jaar in januari op een executoriale verkoop is verkregen. Stelt als
onderpand het hierboven genoemd schip.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Pieter
Jans Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
064 - 17 febr. 1817.
Klaas Lammerts Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela en aldaar wonende,
handelende in dezen namens zijn vrouw Grietje Hindriks Kappen en in zijn hoedanigheid van
principale voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Derkien Hindriks Kappen bij Arend
Rengers Brouwer in echte verwekt en de eerzame bakker Jan Eltjes Degenhart, wonende te
Nieuwe Pekela, handelende in deze namens zijn beide kinderen Hindrik en Eltje Jans Degenhart
bij wijlen zijn eerste vrouw Japien Hindriks Kappen in echte verwekt, samen met de schout van
Wildervank Tjaarda de Cock, namens zijn echtgenote Jantje Hindriks Kappen, wonende te
Wildervank en de landgebruiker Jan Hindriks Kappen, wonende te Nieuwe Pekela, voor wie zij
bij deze instonden en verschenen, in hun voormelde hoedanigheid erfgenamen van Aaltje Jans
Kappen, in leven weduwe van Hindrik Derks, welke genoemden verklaarden bij dezen het recht
over te dragen aan de schipper Egbert Lammerts Tiktak en aan de koopman Willem Sleumer,
beiden wonende te Nieuwe Pekela, van zodanige vordering van 2.000 gulden als de genoemde
erfgenamen van wijlen Aaltje Jans Kappen nog pro resto te vorderen hebben van de
landgebruiker Jan Hindriks Naatje, wonende te Nieuwe Pekela, wegens restant
koopschatspenningen van een halve stadsveenplaats met zijn ondergrond, gelegen te Nieuwe
Pekela in de Zuideraanleg op nummer 10, door genoemde Jan Hindriks Naatje van genoemde
weduwe van Hindrik Derks aangekocht ingevolge koopbrief, waarop deze vordering gegrond is,
van 26 maart 1811 te Oude Pekela voor de heer Koning als griffie bij het vredegerecht
gepasseerd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
065 - 17 febr. 1817.
Inventaris van de nalatenschap van wijlen Grietje Menses, in leven weduwe van Andries Harms
Okken en wonende te Nieuwe Pekela in een achterkamertje van een huis, getekend met nummer
250, zijnde zij aldaar overleden op 20 oktober 1816. Deze inventaris wordt opgemaakt op
verzoek van de landgebruiker Jan Harms Korter, wonende te Nieuwe Pekela, in hoedanigheid
van curator in de boedel van genoemde Grietje Menses volgens vonnis gewezen bij de
rechtbank te Winschoten van 22 januari 1817. De goederen zijn getaxeerd door de deurwaarder
Rente Harms Middel, woonachtig te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in aanwezigheid van de koopman Jan Hindriks de Boer
en de klerk Siebolt Drijfhout, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
066 - 21 febr. 1817.
Roelf Berends Cappen, veenboer, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de eerzame
bakker en koopman Derk Freerks Schuurman, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van
2.000 gulden. Stelt als onderpand een halve stadsveenplaats gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, groot plm. 18 mudden groen- of bouwland, verder uit dallen en enig hoog- en
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aangesneden veen, van welke halve stadsveenplaats de genoemde Cappen eigenaar is volgens
aankomstbrief van 1 februari 1787, geïnsereerd in het protocol van Nieuwe Pekela..
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
067 - 21 febr. 1817.
Harm Everts Everts en Jochem Wilts Abbas, landgebruikers, wonende te Blijham, de
eerstgenoemde in hoedanigheid van administrerend en toeziend en de laatst genoemde als
principaal voogd over de kinderen van wijlen Egbert Jurjens en vrouw Bouke Wilts, verhuren
enige vaste goederen, gelegen te Blijham bij Lutjeloo:
Perceel 1. Negen akkers bouwland, gelegen in de zogenaamde molderie te Morige, laatst
verhuurd geweest aan P.R. Georgius;
Perceel 2. Zes akkers land, mede aldaar gelegen;
Perceel 3. De zogenaamde middenste kamp, mede te Morige gelegen;
Perceel 4. De zogenaamde botkamp, gelegen bij Lutjeloo, groot plm. vijf deimt;
Perceel 5. Plm. drie deimt land in de zogenaamde motkampsheerd te Blijham;
Perceel 6. De voorste kamp groot plm. drie deimt, gelegen te Blijham;
Perceel 7. De tweede kamp, groot plm. twee deimt, gelegen te Blijham;
Perceel 8. De zogenaamde hanskamp, groot plm. vijf deimt, in dezelfde heerd gelegen;
Perceel 9. Een stuk land, groot plm. drie deimt, te Blijham gelegen;
Perceel 10. Zeven akkers land te samen plm. twee deimt groot gelegen te Morige in de
zogenaamde Snijderij, laatst gebruikt door Harm Jans. Dit land behoort voor de
helft aan Jan Reinders Elsinga en consorten.
De percelen 1 en 7 worden verhuurd aan de koopman Eltje Klaassens Elsinga, wonende te
Blijham, voor een jaarlijkse huur van 105 gulden.
Perceel 2 wordt verhuurd aan de schoenmaker Freerk Swiers, wonende te Blijham, voor de
jaarlijkse huur van 52 gulden.
Perceel 3 wordt verhuurd aan de boerenknecht Jacob Ukes Stam, wonende te Blijham, voor de
jaarlijkse huur van 24 gulden.
Perceel 4 wordt verhuurd aan de vrijgezel Albert Hilverts Hensema, nog inwonende bij zijn
vader te Hoorn en de landgebruiker Albert Elzes Boskers, eveneens wonende te Hoorn, voor de
jaarlijkse huur van 29 gulden.
De percelen 5 en 8 worden verhuurd aan de landgebruiker te Blijham Hindrik G. Michels voor
de jaarlijkse huur van 158 gulden.
Perceel 6 wordt verhuurd aan de dagloner Tonke Jans Tonkens, wonende te Blijham, voor de
jaarlijkse huur van 41 gulden.
Perceel 9 wordt verhuurd aan de landbouwer Pieter Remmes Georgius, wonende te Blijham,
voor de jaarlijkse huur van 70 gulden.
Perceel 10 wordt verhuurd aan de weversbaas Geert Harms Lowes, wonende te Blijham, voor
de jaarlijkse huur van 31 gulden.
Gedaan en opgemaakt te Blijham in het huis van Jan Reints Brouwer in aanwezigheid van deze
en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
068 - 22 febr. 1817.
Koert Jans Middel, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor zich zelf
en als bezittende de nalatenschap van wijlen zijn overleden echtgenote Grietje Hindriks, aan de
ene kant en Geertje Swiers, zonder beroep, echtgenote van de schuitenvaarder Pieter Wessels
Onstwedder, eveneens wonende te Oude Pekela, in dezen geassisteerd door haar echtgenoot,
handelende in deze als enig kind en erfgename van haar overleden moeder Grietje Hindriks
voornoemd, aan de andere kant.
Partijen maken minnelijke schifting en scheiding in de boedel die door eerstgenoemde partij en
zijn overleden echtgenote gedurende hun huwelijk is bezeten. Verwezen wordt tevens naar het
huwelijkscontract van Koert Jans Middel en Grietje Hensema van 4 juli 1783, destijds beleden
en gepasseerd te Oude Pekela voor pastoor G. Oomkens.
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In het huwelijk is door Grietje Hindriks o.a. ingebracht een huis, schuur en tuin, getekend met
nummer 737, staande en gelegen te Oude Pekela, noordzijde, stadsgrond, op nummer negen,
hetwelk wordt afgestaan aan Pieter Wessels Onstwedder voornoemd. Verder verklaren partijen
dat tijdens hun huwelijk door eerstgenoemde partij en diens overleden echtgenote waren
aangekocht o.a. een huis, schuur en tuin, getekend met nummer 112, staande en gelegen te
Oude Pekela en wordende thans door Koert Jans Middel voornoemd bewoond en gebruikt.,
staande op stadsgrond zuidkant boven de veendijk op nummer één, letter C. Koert Jans Middel
behoudt dit huis, schuur en tuin. Verder is door hun o.a. gekocht een huis en tuin getekend met
de nummers 69 en 70, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats
nummers 26, 27, 28½ tussen Doctor Smith en mej. de weduwe Uchtman. Ook dit wordt
toegedeeld aan Koert Jans Middel. [volgt een opsomming van aankomstbrieven].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Koert Jans Middel in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
069 - 24 febr. 1817.
Koert Jans Middel, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de oudschipper Berend Geerts Kolk, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 600 gulden.
Stelt als onderpand zijn huis en tuin, getekend met de nummers 69 en 70, staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de nummers 26, 27 en 28½, tussen het huis van Doctor
Smith en de weduwe Uchtman.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Pieter
Jans Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
070 - 24 febr. 1817.
Pieter Wessels Onstwedder, schipper en zijn echtgenote Geertje Swiers, zonder beroep, beiden
wonende te Oude Pekela, nemen op rente van de oud-schipper Pieter Geerts Sterenborg en van
diens broer, de eveneens oud-schipper Berend Geerts Kolk, beiden wonende te Oude Pekela,
een bedrag van 3.000 gulden en wel van ieder een bedrag van 1.500 gulden. Stellen o.a. tot
onderpand hun huis, schuur en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond,
hemen westop nummer negen tussen het huis van Eltje Jans Degenhart en het huis van Berend
de Jonge.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
071 - 24 febr. 1817.
Jan Hindriks van Slangen, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
landgebruiker Klaas Alberts de Boer en van zijn echtgenote Hinderkien Hindriks, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 650 gulden. Stelt als onderpand zijn huis en tuin
met een halve plaats daarachter, bestaande uit plm. 130 stok groen- en bouwland met enige
dallen, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, nummer 45.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de scheepstimmerman Harm Derks Hesseling, eveneens
wonende te Oude Pekela.
072 - 4 maart 1817.
Geert Starke, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de pelmulder Remke IJsebrands
Klatter, eveneens wonende te Oude Pekela een dal of leijing, groot plm. 2½ deimt, gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond beneden de verlaten in de plaatsen, nummer 19 en 20½.
Verkoopprijs: 40 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.

223

073 - 4 maart 1817.
Hindrik Feijen, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt namens Niessijn Gerrits,
weduwe van Jan Drewes Smit, aan de smidsbaas Ferdinand Diepenbroek, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, een kamp groenland, groot plm. 1½ mudde gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, ongedeeld, stadsgrond, op nummer 11. Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landgebruiker Berend Popkes Majoor en van de eveneens landgebruiker Popke Berends Majoor,
beiden wonende te Nieuwe Pekela.
074 - 4 maart 1817.
Testament van de rentenier, de eerzame Hindrik Jans Klatter, wonende te Oude Pekela.
Hij wil en begeert dat zijn aangeërfde en aangebrachte goederen, die gevonden kunnen worden
in een verzegeling van 22 juli 1785, in het Delfzijlster protocol geïnsereerd, alsmede zijn
aangewonnen goederen en zijn lijfstoebehoren door zijn kinderen en nakomelingen, zijnde
Jantje, Frouwke en Geertruid Hindriks Klatter en de kinderen of afstammelingen van wijlen zijn
zoon IJsebrand Hindriks Klatter worden geërfd. Ook wil en begeert hij dat zijn beide
voorkinderen Jantje Hindriks Klatter, echtgenote van Klaas Wildeboer, wonende te Oude
Pekela en Frouwke Hindriks Klatter, echtgenote van Omge Hindriks Nieweg, wonende te
Appingedam, uit de goederen die hij heeft aangewonnen en nog met zijn vrouw Grietje
Isebrands Rozeboom mandelig bezit, elk 250 gulden ontvangen. Tenslotte wil en begeert hij dat
zijn vrouw Grietje Isebrands Rozeboom, zo hij vóór haar komt te overlijden, gedurende haar
leven in het geruste en ongestoorde bezit blijft van het huis en de tuin te Oude Pekela, zoals zij
met hun beiden bewonen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testator in aanwezigheid van de
koopman Roelof Kremers, van de landgebruiker Koert Jans Middel, van de meester
schoenmaker Geert Dubben en van de blauwverver Jan Muller, allen wonende te Oude Pekela.
075 - 4 maart 1817.
Testament van Grietje Isebrands Rozeboom, zonder bijzonder beroep, echtgenote van Hindrik
Jans Klatter, wonende te Oude Pekela.
Zij benoemt tot haar erfgenamen in alle, zowel aangeërfde als aangewonnen goederen die zij
met de dood komt te ontruimen, haar dochter Geertruid Hindriks Klatter en de kinderen en
nakomelingen van haar overleden zoon IJsebrand Hindriks Klatter, voorzover de wet bepaald
en voorschrijft.
Zij legateert uit haar aangewonnen goederen aan Jantje Hindriks Klatter, vrouw van Klaas
Wildeboer, een bedrag van 250 gulden en wanneer zij vóór haar komt te overlijden, is haar
begeerte dat dit legaat aan diens kinderen en nakomelingen wordt uitgekeerd. Zij legateert
verder uit haar aangewonnen goederen aan Frouwke Hindriks Klatter, vrouw van Omge
Hindriks Nieweg, wonende te Appingedam, een bedrag van 250 gulden en wanneer zij vóór
haar komt te overlijden, is haar begeerte dat dit legaat aan haar kinderen en nakomelingen wordt
uitgekeerd. Tenslotte wil en begeert zij dat haar man Hindrik Jans Klatter, zo zij vóór hem komt
te overlijden, gedurende haar leven in het geruste en ongestoorde bezit blijft van het huis en de
tuin te Oude Pekela, zoals zij met hun beiden bewonen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik Jans Klatter in aanwezigheid van
de koopman Roelof Kremers, van de landgebruiker Koert Jans Middel, van de meester
schoenmaker Geert Dubben en van de blauwverver Jan Muller, allen wonende te Oude Pekela.
076 - 4 maart 1817: [repertorium].
Volmacht van mejuffrouw Maria Meulman, geassisteerd door haar man Daniel Grensteen uit
Nieuwe Pekela op de kooplieden te Philadelphia Bohl en John Bohlen om geld over te maken
aan de heer Pieter Smit Everhardz. te Amsterdam.
077 - 6 maart 1817.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Philippus Willems Jonker, zonder vaste woonplaats, wonende in zijn schip waarmee hij zich
thans te Oude Pekela bevindt, een nieuw tjalkschuitje, op de werf van De Wijk voornoemd te
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Oude Pekela in de zomer van verleden jaar nieuw gebouwd en enkele weken geleden fris van de
bijl te water gelaten, zullende de naam voeren van "De Goede Hoop", zijnde lang over zijn
steven nagenoeg 54 voet, breed over de berghouten 12 voet en hol op zijn uitwatering vier voet
en tien duim Groninger maat. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
078 - 6 maart 1817.
Roelf Hindriks Onstwedder, landgebruiker en diens echtgenote Hinderkien Roelfs, wonende te
Nieuwe Pekela, verkopen aan de landgebruiker Jan Garrelts van der Linde, eveneens wonende
te Nieuwe Pekela, een halve stadsveenplaats gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, op nummer
19, behorende de andere helft aan Hindrik Vroom. Verkoopprijs: 250 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
079 - 10 maart 1817.
Antje Koops, zonder beroep, echtgenote van en geassisteerd door haar echtgenoot, de
varenspersoon Hindrik Lammerts Bakker en de arbeider Jan Hilbrants Venekamp, handelende
in dezen namens zijn vrouw Jantje Koops, allen wonende te Nieuwe Pekela en mede
verschenen en instaande voor hun afwezige broer en zwager, de schipper Harm Koops,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, verkopen aan de bakker Wessel Hindriks Drenth en aan
diens echtgenote Trientje Roelfs Schuring, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een kamp
land, groot plm. twee mudden, gelegen te Nieuwe Pekela, nieuwe plaatsen, zuidkant,
stadsgrond, nummer 48, welk stuk land afkomstig is, volgens getuigenis, uit de nalatenschap
van wijlen hun grootouders Stoffer Coops en vrouw Antje Jans, bij wijze van testament.
Verkoopprijs: 130 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden wonende te Oude
Pekela.
080 - 11 maart 1817.
Berend Hindriks Drent, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
varenspersoon Reinje Eltjes Breek, wonende te Midwolder Hamrik, een oud schuitje, laatst
bevaren geweest door Kornelis Jans Schummel, zijnde lang over de stevens 62 voet, breed over
de berghouten 13 voet en drie duim en hol over de wellings vijf voet en drie duim, alles
Groninger maat. Verkoopprijs: 145 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
081 - 11 maart 1817.
De weduwe van Sietse Foppes Noorman, genaamd Antje Pieters Klatter, zonder bijzonder
beroep, wonende te Oude Pekela verkoopt aan haar schoonzoon, de koopman Hindrik Kleeve,
eveneens wonende te Oude Pekela, een tuin gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, in
de plaats nummer zes. Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
082 - 11 maart 1817.
Hinderika Bartelds, weduwe van Douwe Tjerks, wonende te Oude Pekela, zonder beroep,
draagt over aan de apotheker Tammo Derks de Ruiter, eveneens wonende te Oude Pekela, haar
zitplaats in de eerste vrouwenbank aan de gang, schuin tegenover de preekstoel in de hervormde
kerk van Oude Pekela. Overdrachtsprijs: 180 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van De Ruiter voornoemd in aanwezigheid
van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de commissionair Reinder Barghuis, beiden
wonende te Oude Pekela.
083 - 20 maart 1817.
Op verzoek van de bakker Klaas Tonnis Metus, wonende te Oude Pekela en de kinderen van
zijn overleden echtgenote Wobbegien Hillebrands Degenhart, met name Hillebrand Abels
Degenhart, bakker, wonende te Veendam, Eltje Abels Degenhart, bakker, wonende te Nieuwe
Pekela, Elisabeth Klaassens Metus, echtgenote van de veenboer Kier Jans Nienhuis, wonende te
Nieuwe Pekela en Okje Klaassens Metus, ongetrouwd en zonder beroep, inwonende bij haar
vader te Oude Pekela, vindt de openbare veiling en verkoop plaats van de losse goederen,
behorende tot de boedel van genoemde verzoeker en zijn overleden echtgenote.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van Klaas Tonnis Metus voornoemd, in
aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis en van Geert Hayes Wever, beiden
wonende te Oude Pekela. En aangezien op deze dag niet alle goederen zijn geveild en verkocht
vindt het vervolg van deze plaats op 21 maart 1817.
084 - 21 maart 1817.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de bakker Hindrik
Jans Haveman, eveneens wonende te Oude Pekela, een kamp bouwland, groot plm. 1¾ mudde
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, in de plaats nummer zes. Verkoopprijs: 150
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
085 - 22 maart 1817.
Jurjen Jans Tees en Luiken Roelfs Bruggers, landbouwers, beiden wonende te Sellingen, mede
verschenen en handelende voor de landgebruikers Jan Detmers Meendering en Jan Harms Luth,
eveneens wonende te Sellingen verkopen aan de boerin Geertruid Roelfs Besseling, weduwe
van Jacob Trenning en aan de boer Hindrik Hindriks Waarsing, beiden wonende te Louwde, een
stuk woest of ongecultiveerd grond, groot plm. 2¼ mudde, liggende op het zogenaamde
Borgerveld in het Louwder Hamrik. Verkoopprijs: 310 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
086 - 31 maart 1817.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Berend
Hindriksen Pathuis, eveneens wonende te Oude Pekela, een huis getekend met nummer 109,
met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de
nummer 32/2 en 33 letter C. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
087 - 26 maart 1817: [repertorium].
Verklaring van Albert N. Hazewinkel, Geert L. Hensema en Jan Pieters Beving uit Oude Pekela
dat Adolf Baltes Ruth overleden is in 1797.
088 - 31 maart 1817: [repertorium].
Verklaring van Levie Lazarus Zwabe en Levie Adam uit Oude Pekela dat de ouders van
Meerveltje Izaks overleden zijn. (?)
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089 - 31 maart 1817: [repertorium].
Akte van verkoop van de heer Wilt Kranenborg aan Berend H. Pathuis, allen uit Oude Pekela,
van een huis en tuin, staande te Oude Pekela , zuidkant, stadsgrond, op de nummers 32/2 en 33
voor 300 gulden.
090 - 31 maart 1817.
De eerzame Koert Jans Middel, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
hoedenfabrikant Jan Roelfs Pier, eveneens wonende te Oude Pekela, een tuin gelegen te Oude
Pekela, noordkant, ongedeeld, op kloostergrond voor de plaats nummer acht. Verkoopprijs: 300
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
091 - 31 maart 1817.
Testament van Berend Stoffers Pieper, scheepstimmermanknecht, wonende te Oude Pekela. Hij
benoemd tot zijn enige en universele erfgename zijn vrouw Anna Maria Schulte.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testator Berend Stoffers Pieper in
aanwezigheid van de grutter Hindrik Omgies Nieweg, de koperslager Willem Brian, de
schoenmaker Mattheus Uiters en de varensgezel Hindrik Jans Mattijs, alle vier van behoorlijke
ouderdom en wonende te Oude Pekela.
092 - 4 april 1817.
Trijntje Jans Bots en Geessien Jans Bots, dienstmeiden, de eerstgenoemde wonende te
Onstwedde en de laatstgenoemde te Finsterwolde, thans beiden meerderjarig en kinderen van
wijlen Jan Jans Bots, in leven wonende te Beerta, verklaren dat de administratie die haar
voorstanders, te weten de arbeider Hindrik Jans Bots, wonende te Beerta, in zijn hoedanigheid
van principale voogd, de visser Evert Kristiaans Visker, wonende te Finsterwolde, in zijn
hoedanigheid van sibbevoogd en de landbouwer Jan Geerts Bots, wonende te Veenhuizen onder
Onstwedde, in zijn hoedanigheid van vreemde voogd over hen en hun goederen van hun
overleden halfbroer Jan Jans Bots gehouden hebben, hebben nagezien en in orde hebben
gevonden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
093 - 9 april 1817.
Udo Freerks Zuiderveen, negotiant, wonende te Oude Pekela, verklaart dat door de heren
Hoboken, de Bie en Forley, negotianten, handelende onder deze firma te Rotterdam, aan hem,
voormelde Zuiderveen, was afgezonden en op heden alhier te Oude Pekela door de schipper
Anne Aukes Janstra, varende het beurtschip van Sneek op Pekela was gebracht, een stuk
genever, gemerkt U.F.Z. nr. 1, welke schipper Anne Aukes Janstra met het bedoelde beurtschip,
liggende voor de deur van vermelde heer Zuiderveen in het hoofddiep te Oude Pekela,
verklaarde dat hij het genoemde stuk genever op 3 april jl. te Sneek in zijn schip had ontvangen
uit het schip van Auke Atzes van Rotterdam. Verder verklaarde de meergenoemde heer
Zuiderveen, dat hij het voornoemde stuk genever van de heren Hoboken, de Bie en Forley niet
wilde accepteren en in koop aannemen, aangezien hij deze per brief had geannuleerd. Ter
voorkoming van verdere kosten worden de goederen opgeslagen in zijn pakhuis en ter
beschikking van de afzenders gelaten.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de heer Zuiderveen voornoemd in
aanwezigheid van de fabrikant Fredrik Kristophel Holman en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
094 - 9, 10 april 1817.
In het huis van de schipper Berend Hindriks Pathuis wordt op verzoek van deze de openbare
veiling en verkoop gehouden van enige losse goederen en meubels.
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Gedaan te Oude Pekela in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de
commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
095 - 14 april 1817.
Berend Hindriks Poker, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, draagt het recht van
gereserveerde eigendom over aan de landbouwer Popke Berends Majoor, inwonende bij zijn
ouders te Nieuwe Pekela van een kamp land, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond,
in de plaats nummer 22 zoals hij, Poker voornoemd, heeft gekocht volgens koopbrief van 16
april 1800, ingevoegd in het protocol van Nieuwe Pekela voor pastoor Cock en destijds
verkregen van de ouders van de voormelde tweede comparant, te weten van de landbouwers
Berend Popkes en echtgenote Geertje Dieters, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
096 - 18 april 1817.
Huwelijkscontract tussen Alexander Jan Metzlar, controleur der indirecte Belastingen,
residerende te Nieuweschans, meerderjarige zoon van de predikant Jacob Casper Metzlar en
Aletta Margaretha van Kervel, echtgenoten, wonende te Aduard & Elisabeth Warmolts, zonder
beroep, minderjarige dochter van en geassisteerd door de predikant Henricus Rudolphus
Warmolt en Catharina Offerhaus, echtgenoten, met en bij wie zij nog woont te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de predikant Warmolts in aanwezigheid
van de veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
097 - 21 april 1817.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Freerk Abels Boels, meerderjarige zoon van de
eerzame Abel Hindriks Boels en vrouw, wijlen Christina Freerks Harding, wonende te
Onstwedde & Alke Boelems Duns, zonder bijzonder beroep en weduwe van Freerk Aikes
Nannings, eveneens wonende te Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de bruid voornoemd in aanwezigheid van
de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de verver en glazenmaker Johannes
Wilhelmus Koch, beiden wonende te Oude Pekela.
098 - 22 april 1817.
Hillebrand Dijken, schoenmaker van beroep en zijn echtgenote Geertje Hindriks, zonder
beroep, wonende te Nieuwe Pekela verklaren bij dezen over te dragen en te transporteren aan
hun schoonzoon Hindrik Jurjens voor de Wind, stuurman van beroep en aan hun dochter
Magrieta Hillebrands Dijken, zonder bijzonder beroep, echtgenoten, wonende te Nieuwe Pekela
een heemstede met het huis dat daarop is gebouwd met een daarachter liggende tuin, alles
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer 25.
Overdrachtsprijs: 500 gulden. En mits de erfgenamen van wijlen Thijs Egberts en vrouw
Lutgertje Alberts Potjewijt zijnde de blauwverver Egbert Thijssens Mulder, de schipper Harm
Thijssens Mulder en de zonder beroep zijnde Margien Thijssens Mulder, alle drie wonende te
Veendam, ingevolge koopbrieven van 22 maart 1785 en van 14 maart 1791, beiden voor
pastoor Cock en kerkvoogden te Nieuwe Pekela beleden en in het protocol van die gemeente
opgenomen, nog onder het recht van gereserveerde eigendom van het hiervoor vermelde en
omschreven blijft de som van 230 gulden en vijf stuiver die zij nog van de transportanten
Hillebrand Dijken en vrouw te vorderen hadden en deze penningen thans kwamen te ontvangen
uit handen van de leerlooier Jacob Aljes Mulder, wonende te Sappemeer, zo verklaarden de
genoemde Egbert, Harm en Margien Thijssens Mulder dat genoemde Jacob Aljes Mulder in
hun plaats trad.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Dijken voornoemd in aanwezigheid van
de kuiper Geert Alberts Groenewoud en van de oud-schipper Klaas Pieters Pijbes, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
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099 - 23 april 1817.
Roelf Hindriks de Boer, dagloner, wonende te Boertange, neemt op rente van de landbouwer
Klaas Roelfs Moorlag, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 100 gulden. Stelt als
onderpand zijn huis, getekend met nummer 14, "de konijneberg" genaamd, staande en gelegen
op het Schuitendiep te Boertange.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
boekverkoper Jan Hendrik Neelmeijer en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
100 - 25 april 1817.
Pieter Geerts Sterenborg, rentenier, voorheen schipper, wonende te Oude Pekela, verklaart
afstand te doen van het vruchtgebruik dat hij tot nu toe heeft gehad van een bedrag van 1.500
gulden hetgeen hem volgens huwelijkscontract van 7 november 1787 toekwam, destijds voor
pastoor Meurs te Oude Pekela tussen hem als bruidegom en zijn thans overleden echtgenoot
Grietje Edzes beleden en in het prothocol van die gemeente is opgenomen. Uit de akte blijkt dat
Grietje Edzes kinderloos is overleden. Verder verklaart Pieter Geerts Sterenborg voornoemd,
dat hij kan gedogen dat de enige en universele erfgename van wijlen voornoemde Grietje
Edzes, zijnde haar volle zuster Anna Edzes, echtgenote van de koopman Albartus Bonnes,
wonende te Oude Pekela, de beschikking krijgt over voornoemd bedrag. [Grietje Edzes is
overleden te Oude Pekela op 28 april 1811].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van voormelde koopman Bonnes in
aanwezigheid van de oud-predikant Barak Houwink en van de scheepstimmerman Harm Jans
Bok, beiden wonende te Oude Pekela.
101 - 26 april 1817.
Testament van Wilke Luppes Tonkes, koopman en kastelein, wonende te Oude Pekela. Hij
legateert al zijn goederen en lijfstoebehoren aan zijn enige zuster en erfgename Elle Luppes,
echtgenote van Berend Hindriks Pathuis, thans wonende te Oude Pekela. Verwezen wordt naar
zijn testament, opgemaakt op 22 juli 1812 en verleden voor notaris Piccardt te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testator in aanwezigheid van de
schoolopziener Hindrik Wester, de bakker Marinus Wildeboer, de koopman Albert Pieters de
Jonge en de scheepstimmerman Abraham Reints Brons, alle vier wonende te Oude Pekela.
102 - 26 april 1817.
Testament van Jantje Harms, echtgenote van de koopman Wilke Luppes Tonkes, wonende te
Oude Pekela. Zij benoemt en legateert al haar goederen en lijfstoebehoren aan haar nicht
Elijsabeth Hinderikus Galema, thans bij haar inwonende te Oude Pekela. Verder wil en begeert
zij dat zes weken na haar dood uit haar nalatenschap aan de kinderen van Berend Hindriks
Pathuis bij zijn vrouw Eppe Luppes in echte verwekt, een legaat wordt uitgekeerd van 300
gulden. Verwezen wordt naar haar testament, opgemaakt op 22 juli 1812 en verleden voor
notaris Piccardt te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke Luppes Tonkes in aanwezigheid
van de schoolopziener Hindrik Wester, de bakker Marinus Wildeboer, de koopman Albert
Pieters de Jonge en de scheepstimmerman Abraham Reints Brons, alle vier wonende te Oude
Pekela.
103 - 30 april 1817.
Jacob Alberts Mulder, korenmolenaar, wonende te Vriescheloo, verkoopt aan de landbouwer,
de eerzame Willem Wubbes Wibeling en aan diens echtgenote Geertruid Freerks Goring,
wonende te Wedde, een vierde waarsgerechtigheid over het onverdeelde hamrik van Wedde.
Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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104 - 30 april 1817.
Wilke Jans Wortelboer, landbouwer en zijn echtgenote Catharina Nicolaas, wonende te Oude
Pekela, nemen op rente van de boer Jan Tjarks Houwink, wonende te Zuiderveen en van de
schoolopziener Hindrik Wester, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 480 gulden. Stellen
als onderpand hun huis, schuur, tuin en opstrekkende plaats land, staande en gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond, nummers 26 en 27, zoals thans door hun wordt bewoond en
gebruikt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Pieter
Jans Oosterend en van Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
105 - 30 april 1817.
Hindrik Derks de Groot, boer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de landbouwer Elias
Hindriks van der Veen, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zes kampen land met een vooraf,
waaronder begrepen is een huisje met een hofje daarin gelegen en gebouwd, alles staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 56. Verkoopprijs: 100
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Willem Sleumer, wonende te Nieuwe Pekela.
106 - 30 april 1817.
Ida Wilkens Kronenborg, koopvrouw, wonende te Oude Pekela, zijnde eigenaresse geworden
van de goederen bij testamentaire schikking van wijlen Hans Hansen Eekhof, destijds beleden
voor pastoor Meurs te Oude Pekela, verkoopt aan de kleermaker Berend Boelman, eveneens
wonende te Oude Pekela, haar huis getekend met nummer 766 met een tuin daarachter, alles
staande en gelegen te Oude Pekela, noordzijde, eigen grond, bij de zogenaamde nieuwe huizen.
Verkoopprijs: 700 gulden. [volgt afhandeling tussen de kinderen van wijlen Derk Harms
Hesselink die het recht van gereserveerde eigendom hebben over het verkochte goed zoals
boven omschreven voor een bedrag van 500 gulden volgens cessiebrief van 19 mei 1808
destijds beleden voor pastoor Meurs te Oude Pekela en getransfixeerd door een andere
koopbrief van 30 april 1795 destijds beleden voor pastoor de Cock en kerkvoogden van Nieuwe
Pekela waarin het recht van gereserveerde eigendom is vastgelegd].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Willem Sleumer, de laatste wonende te Nieuwe
Pekela.
107 - 30 april 1817.
Albert Remkes Wijbelink, landbouwer, wonende te Weende onder Vlagtwedde, voor zich zelf
en namens zijn broer Christiaan Harmannus Tams, verkopen aan de bakker Harm Wijbes
Brouwer en zijn echtgenote Jantien Scholtes Besselink, wonende te Vlagtwedde een huis,
getekend met nummer 10 met een daarachter liggende tuin, staande en gelegen te Vlagtwedde.
Koopprijs: 200 gulden. De koper betaalt huur in plaats van rente totdat de koopschat is voldaan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
108 - 30 april 1817.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, handelende mede namens zijn
echtgenote Renske Harms Potjewijt, draagt het recht over aan Fennegien Willems Baas,
weduwe van Jans H. Mulder, zonder beroep en wonende te Nieuwe Pekela, van een bedrag van
1.700 gulden zoals hij, cedent te vorderen heeft van de landbouwer Hindrik Jurjens Polter en
diens vrouw Grietje Klaassens Harding volgens een verzelde rentebrief van 22 mei 1807,
beleden voor pastoor Meurs en geëligeerden te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de cedent in aanwezigheid van Pieter Jans
Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
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109 - 30 april 1817.
Jacob Freerks Witkop, praamschipper, wonende te Farmsum, verkoopt aan de schipper Jurjen
Caspers Dijk, wonende te Oude Pekela, een oude praam met zijn masten en verdere annexen,
genaamd "de vrouw Catharina". Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
110 - 30 april 1817.
Eltje Jacob Eltjens, oud-veenmeester, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg ten behoeve van
de heer Paulus Wetselaar, ontvanger der indirecte belastingen en ook van het middel op de turf
te Pekela voor alle bedragen zoals de heer Goedhart Borgesius, adjunct-veenmeester en
wonende te Oude Pekela, bij de opmeting door 's rijksambtenaren te doen zal bevonden worden
aan het land schuldig te zijn aan impost of belasting.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Eltjens voornoemd in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
111 - 30 april 1817.
Nanno Jans Mulder, rentenier, wonende te Oude Pekela, handelende in deze voor zijn
echtgenote Renske Harms Potjewijt, draagt het recht over aan de eerzame eigenaar Harm Everts
Evers, wonende te Blijham van een bedrag van 4.000 gulden zoals hij, Mulder voornoemd, nog
te vorderen heeft van de kastelein Klaas Franken en zijn echtgenote Aaltje Bonnekes, wonende
te Oude Pekela wegens restant koopschatspenningen van een huis cum annexis, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, beneden de verlaten, op stadsgrond en nog heeft uitstaan
onder het recht van gereserveerde eigendom over dat verkochte volgens een cessiebrief van 30
april 1811, destijds beleden voor Arnold Hendrik Koning, als griffier bij het vredegerecht van
het kanton Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
112 - 1 mei 1817: [repertorium].
Overdracht van Nanno Jans Mulder uit Oude Pekela op Harm Everts Evers uit Blijham tegen
Klaas Franken uit Oude Pekela van 4.000 gulden gereserveerd eigendom over zijn huis.
113 - 1 mei 1817.
De eerzame Jan Oortwijn, eigenaar, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van voogd
over de minderjarige kinderen van wijlen Hubertus Dionisius Uchtman bij wijlen Aaltje Pieters
Brons in echte verwekt en als zodanig hun nalatenschap en boedel nog beherende en
administrerende, neemt op rente van de rentenier Berend Geerts Kolk, eveneens wonende te
Oude Pekela, die verklaarde dit te doen namens zijn zoon, de schipper Pieter Berends Kolk,
eveneens wonende te Oude Pekela, doch thans absent, een bedrag van 800 gulden, zijnde het
restant van zodanig kapitaal van 1.500 gulden als de voornoemde erfgenamen en kinderen van
wijlen voornoemde Uchtman nog te vorderen hebben gehad van de bakker Klaas Pieters Baar
en echtgenote Aaltje Wessels te Oude Pekela ingevolge koopbrief van 28 mei 1804, destijds
beleden voor pastoor Meurs en geëligeerden te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
114 - 1 mei 1817.
Geert Harms Potjewijt, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
korenmolenaar Jan Teunis Klatter en van de schipper Berend Geerts Kolk, beiden wonende te
Oude Pekela, in hun hoedanigheid van curatoren en administratoren over de erfportie die door
Diever Martens Boon getrokken is uit de nalatenschap van hun moeder wijlen Grietje Bartels
Noordhoorn, een som van 2.159 gulden en 75 cent. Potjewijt voornoemd geeft als onderpand:
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1. zijn huis, tuin en schuur, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond,
voorzien van het nummer 665.
2. vier kampen land gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, in de plaats nummer 7 en
8/2.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
115 - 3 mei 1817.
Jurrien Severwijns de Jonge, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
korenmolenaar Jan Teunis Klatter en aan de schoenmaker Jan Adams Pot, eveneens wonende te
Oude Pekela, een huis getekend met nummer 225 met een tuin, staande en gelegen te Oude
Pekela, eigen grond, bij de Hanekampswijk. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
116 - 3 mei 1817.
Jan Reinders Boeling, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela stelt zich borg ten behoeve van
het Land en wel speciaal ten behoeve van de heer Paulus Wetselaar als ontvanger der indirecte
belastingen en ook als ontvanger van het Middel op de turf te Pekela, als de veen- en
landgebruiker Willem Jurjen Boers, eveneens wonende te Nieuwe Pekela bij de opmeting en
naziening door 's rijksambtenaren te doen zal bevonden worden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, eveneens wonende te
Oude Pekela.
117 - 5 mei 1817.
Jurjen Koerts junior, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela stelt zich borg ten behoeve van
het Land en wel speciaal ten behoeve van de heer Johannes Bouwers als ontvanger der indirecte
belastingen en ook als ontvanger van het Middel op de turf te Wedde, als de eerzame land- en
veeneigenaar Albert Jurjens Koerts, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, bij de opmeting door
's rijksambtenaren te doen zal bevonden worden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden wonende
te Oude Pekela.
118 - 5 mei 1817.
De eerzame Albert Jurjens Koerts, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela stelt zich borg ten
behoeve van het Land en wel speciaal ten behoeve van de heer J. Feisser als ontvanger der
indirecte belastingen en ook als ontvanger van het Middel op de turf te Veendam, als de
veengebruiker Jurjen Koerts junior, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, bij de opmeting door
's rijksambtenaren te doen zal bevonden worden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden wonende
te Oude Pekela.
119 - 5 mei 1817.
Hindrik Geerts Holtman, scheepstimmerman, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
schipper Harmannus Alberts Vos en diens echtgenote Tekla Jans Borchers, wonende in hun
schip, een nieuw tjalkschip, door de verkoper gebouwd te Nieuwe Pekela en in dit jaar fris van
de bijl te water gelaten, welk tjalkschip lang is over stevens 61 voet, breed over de berghouten
12¼ voet en hol op zijn uitwatering vijf voet en twee duim, alles Groninger maat. Verkoopprijs:
700 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik Jacobs Draijer in aanwezigheid
van de landgebruiker Albert Harms Hazelof en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
120 - 5 mei 1817.
Anna Jans Mooi, boerin, wonende te Nieuwe Pekela, weduwe van Eernst Harms Schreuder,
waarbij zich pro interesse voegden de touwslager Harm Eerenst Schreuder en de landbouwer
Albert Eerenst Schreuder, beiden eveneens wonende te Nieuwe Pekela en mede verschenen
voor de mede-erfgenamen van voornoemde Eernst Harms Schreuder, verkopen aan de
medicinae doctor Bernard Ida Kiers Muntinghe en aan diens echtgenote Aaltje Aapkens, mede
wonende te Nieuwe Pekela, drie kampen land, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen
grond in de plaats nummer drie. Verkoopprijs: 850 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kopers voornoemd in aanwezigheid
van de koopman Willem Melles Pott, wonende te Oude Pekela en van de scheepstimmerman
Hindrik Geerts Holtman, wonende te Nieuwe Pekela.
121 - 7 mei 1817.
Hindrik Jans Hids, Jan Geerts Bots, Aijke Jans Wilsingh en Harm Menses Hensums, boeren en
landgebruikers wonende te Veenhuizen, Harm Jans Tunteler, landbouwer, wonende te Nieuwe
Pekela, Otte Jans Smit, veenboer, Aike Aikes Maarsing, boer, wonende in Ter Maarsch onder
Onstwedde, allen te samen geïnteresseerden in de Markte van Veenhuizen, benoemen tot hun
gemachtigde zijne Excellentie de Heer Gouverneur van de provincie Groningen, de heer G.W.
van Imhoff die namens hen mag uitvoeren de zaken die voorvloeien uit het contract tussen de
stad Groningen en de Drentsche veengenoten betreffende het inloten van laatstgenoemde in het
Kanaal van de stad Groningen etc.
Gedaan en gepasseerd op het Stadskanaal in het huis van Evert Oosterwijk onder Nieuwe
Pekela in aanwezigheid van de landbouwers Abel Boels en van Dethmer Boels, wonende te
Onstwedde.
122 - 8 mei 1817.
Geert Haijes Wubs, landgebruiker te Veenhuizen onder Onstwedde, staat af en draagt over aan
de landgebruiker Luijken Jans Luijkens, eveneens wonende te Veenhuizen, zijn aandeel of
portie in een huis en schuur, getekend met nummer 20 met een hof en appelhof, een voortuin,
een achtertuin en plm. zeven mudde bouwland, alles staande en gelegen te Veenhuizen onder
Onstwedde, alsmede nog zijn aandeel of portie in een akker bouwland gelegen op de es bij
Veenhuizen. Overdrachtsprijs: 1.010 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de schout Abel Boels, wonende te Onstwedde.
123 - 8 mei 1817: [repertorium].
Verklaring van Watse Aljes Mulder en Jan Jans Beekhuis uit Oude Pekela dat Hinderk Esderts
de Jonge in 1801 is overleden.
124 - 9 mei 1817: [repertorium].
Zekerheidstelling van Harm Cornelis de Boer voor Wicher C. De Boer, allen uit Oude Pekela,
voor de impost van de turf over 1817.
125 - 9 mei 1817: [repertorium].
Zekerheidstelling van Geert G. Kram voor Harm T. Boerenga uit Nieuwe Pekela voor de impost
van de turf over 1817.
126 - 9 mei 1817.
Beerent Klaasens de Boer, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de medicinae
doctor Petrus Nicolaus Cappenberg, eveneens wonende te Nieuwe Pekela de navolgende, thans
nog te velde staande vruchten of gewassen:
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1. het gewas van de rogge uitgezaaid en op wortel staande op twee kampen, te samen nagenoeg
75 stok groot, gelegen in de eerstgenoemden comparantes plaats, zijnde nummer 61 zuidkant
te Nieuwe Pekela, voor de som van 160 gulden;
2. 30 stok met aardappelen voor 60 gulden;
3. 38 stok met gerst voor 70 gulden;
4. 25 stok met rogge voor 75 gulden;
5. 10 stok met veldbonen voor 25 gulden;
6. 15 stok met gerst;
7. 50 stok met raapzaad, boekweit en aardappelen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Wijger Cornelis de Boer en van Harm Cornelis de Boer, landbouwers, wonende te Oude Pekela.
127 - 10 mei 1817.
Hindrik Everts Schokkenbroek, landgebruiker te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de veenboer
Jurrien Hindriks Rubinga, wonende te Wildervank, des eerstgenoemd comparantes veenplaats,
zijnde nummer 37 gelegen onder de Nieuwe Pekela bij en aan de noordoostkant van het Nieuwe
Stadskanaal, beginnende met de rugraaij tussen de beide diepen en zich uitstrekkende tot aan de
ruggeraai van nummer 10 ten zuiden van het Pekelder nieuwe aanleg, zijnde stadsgrond, plm.
20 roeden breed en ruim 400 roeden lang. Verkoopprijs: 1.600 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein en koopman Wilke Luppes
Tonkes in aanwezigheid van de koopman Obbe Ailkes en van de bakker Marinus Wildeboer,
beiden wonende te Oude Pekela.
128 - 10 mei 1817: [repertorium].
Zekerheidstelling van Jacob Hinderks Koster uit Nieuwe Pekela voor zijn broer Harm Hinderks
Koster, eveneens uit Nieuwe Pekela, voor de impost over de turf gegraven in 1817.
129 - 12 mei 1817.
Derk Wilts Kramer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, draagt het recht over aan de
schipper Harm Gerrits Boskers, eveneens wonende te Nieuwe Pekela van zodanige vordering
van 100 gulden, zijnde de koopschatspenningen van drie kampjes land gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 15, als de timmerman Berend Ottes Timmer,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela als koper van genoemde kampjes aan de cedent, Kramer
voornoemd, schuldig is volgens koopacte voor mij, genoemde notaris te Oude Pekela,
opgemaakt op 21 december 1816.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de cedent in aanwezigheid van de
veenmeester Harm Jans Middel en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude
Pekela.
130 - 12 mei 1817.
Boele Piekes de Weerd en Okke Alberts Pathuis, beiden scheepstimmerlieden van beroep en
wonende te Oude Pekela verklaren dat zij in de zomer van verleden jaar 1816 op de helling van
Jan Opheikens te Oude Pekela voor rekening van de heren Wibrandus Kranenborg en Nanno
Jans Mulder, beiden wonende te Oude Pekela, hebben gebouwd en fris van de bijl te water
hebben gelaten, een nieuw schoonerschip hetwelk genaamd is "Anna Kranenborg" en gevoerd
zal worden door kapitein Hendrik Smit uit Oude Pekela, zijnde voornoemd nieuw
schoonerschip gemeten volgens het meetcedul van J. Koopmans en bevonden lang te zijn 78
voet vijf en tientwaalfde duim, breed 16 voet drie en viertwaaflde duim en diep acht voet tien
en elftwaalfde duim, liggende het bedoelde schip tegenwoordig bij de Statenzijl.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
131 - 16 mei 1817: [repertorium].
Zekerheidstelling door Jan Cornelis de Boer wegens de impost van de turf.
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132 - 16 mei 1817: [repertorium].
Getuigenverklaring van Hinderikus Gesterkamp en Klaas Franken uit Oude Pekela dat G....
Hindriks de Golde (?) voor meer dan 20 jaar verongelukt is op het eiland Juist.
133 - 16 mei 1817.
Jan Pollingh en Geert Jans Brouwers, landbouwers, wonende te Jipsinghuizen voor hun zelf en
mede verschenen voor hun mede-geïnteresseerden in de onverdeelde boerengrond van
Jipsinghuizen verkopen aan de mulder Frans Lübberman en aan de landgebruiker Jan Willems
Kilema, beiden wonende bij Sellingen, een stuk woest veld, nagenoeg 118 mollen breed,
gelegen tussen Sellingen en Jipsinghuizen voor 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de boeren Jan Hommes en van Harm H. Luringh, beiden wonende te
Vlagtwedde.
134 - 16 mei 1817.
Derkje Harms, zonder beroep, echtgenote van geassisteerd door haar echtgenoot, de
landgebruiker Lammert Hijbes Tams, met wie zij woont te Termunten en de landgebruiker
Harm Harms Luringh, wonende te Vlagtwedde, als dit recht aan zich hebben gekregen van zijn
moeder Wupke Harms en van zijn overige zusters, verkopen aan de eerzame Jan Berends
Hommes, schout van de gemeente Vlagtwedde en aldaar wonende en aan diens echtgenote
Elsien Harms, hun tweederde aandeel in een boerenplaats, zo door Harm Berends, de
eerstgenoemden comparanten vader en grootvader in leven bezeten en door hem op zijn
sterfbed is nagelaten, bestaande uit een huis, getekend met nummer 65 met een tuin, staande en
gelegen te Vlagtwedde met nog vier waarsgerechtigheden over het Vlagtwedder Hamrik etc.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
135 - 16 mei 1817.
Hindrik Derks Smit, landgebruiker, wonende in Termunten, neemt op rente van de landbouwer
Lammert Hijbes, eveneens wonende in Termunten, in hoedanigheid van voogd over het
minderjarig zoontje van Jan Berends Hommes bij wijlen Jantje Harms in echte verwekt, een
bedrag van 800 gulden. Stelt als borg een stuk land, eigen grond, groot plm. drie en ¾ gras
gelegen aan de Dallingweersterweg onder het schatregister van Groot Termunten genaamd de
"cazakkerie".
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
136 - 17 mei 1817.
Jan Westen, weversbaas, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de schoenmaker Harm
Westhof, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 600 gulden. Stelt als onderpand
zijn huis met de weverij daarin en een daarachter gelegen tuin getekend met nummer 496, alles
staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats nummers 26 en 27.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
getuigen Pieter Jans Oosterend en Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
137 - 17 mei 1817.
Hinderk Berends Vroom, boer, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg te behoeve van de
Lande en wel speciaal ten behoeve van de heer Paulus Wetselaar als ontvanger der indirecte
belastingen en ook als ontvanger van het Middel op de turf te Pekela, als de veengebruiker
Hindrik Geerts Gortemaker, eveneens wonende te Oude Pekela bij de opmeting door 's
rijksambtenaren te doen zal bevonden worden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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138 - 19 mei 1817.
Jan Jarkes Dun, landbouwer, wonende te Onstwedde, aan de ene kant en zijn zuster Janna
Jarkes Dun, zonder beroep, echtgenote van en geassisteerd door de landbouwer Jan Harms
Kornelius, met wie zij eveneens te Onstwedde woont, aan de andere kant, kinderen van wijlen
Jarke Hindriks Dun en vrouw, wijlen Gepke Haijes, maken scheiding en verdeling van de
nalatenschap van hun ouders, die in 1791 te Onstwedde, alwaar zij gewoond hebben, zijn
overleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
139 - 20 mei 1817.
Jan Trop, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn echtgenote
Willemina de Vries, verkoopt aan de schoenmaker Johannes Davids Collet en aan diens
echtgenote Janna Roelfs Pekelder, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis getekend met
nummer 37 met een tuin daarbij, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond,
op de plaats nummer 12. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Jan Trop voornoemd in aanwezigheid
van de oud-schipper Jacob Alberts Witkop en van de stelmaker Klaas Gerrits Mulder, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
140 - 20 mei 1817: [repertorium].
Toestemming tot doorhaling van een hypotheek van Hinderks Julius Mumme uit Oude Pekela
voor Jan Trop.
141 - 21 mei 1817: [repertorium].
Verklaring van Jan Feikes Klok, Wessel Jans de Boer en H.D. Hesseling, allen uit Oude Pekela,
dat Wessel Hinderks Scheve met zijn schip met man en muis is verongelukt.
142 - 21 mei 1817: [repertorium].
Toestemming tot doorhaling van een hypotheek uit Nieuwe Pekela op verzoek van Berend Jans
Sillius, eveneens uit Nieuwe Pekela, voorzover een huis en tuin betreft.
143 - 21 mei 1817
Berend Jans Sillius, wever, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de weduwe van
Eildert Harms Mugge, genaamd Jantje Jans Bergsteen, zonder beroep, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, een bedrag van 400 gulden. Stelt als onderpand zijn huis getekend met nummer
148 met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond op de plaats
nummer 19. Stelt zich tevens tot borg de eerzame weversbaas Jan Berends Sillius, wonende te
Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in aanwezigheid van de landgebruiker Jan Harms Korter,
wonende te Nieuwe Pekela en van de kleermaker Jan Alberts Brinkman, wonende te Oude
Pekela.
144 - 21 mei 1817
Jan Aukes Dorenbos, landbouwer, wonende op het Zuiderveen bij [Oude] Pekela, verkoopt aan
de landbouwer Geert Gerhardus Nijborg en aan diens echtgenote Antje Jans, wonende te Oude
Pekela, een huis en tuin alsmede plm. 35 mudden land, uitmakende een stadsveenplaats,
staande en gelegen te Oude Pekela op de nummers 23/2 en ¾ van 24/2 aan de zuidkant van het
hoofddiep. Verkoopprijs: 3.300 gulden. Dit bedrag hebben de pelmolenaar Nanno Jans Mulder
en diens echtgenote Renske Harms Potjewijt, thans wonende te Noordbroek, over het verkochte
boven omschreven nog uitstaan en te vorderen ingevolge verzegelde koopbrief van 21 mei
1810, destijds beleden voor Mr. W. de Sitter, als rechter der Jurisdictie van Wedde en
Westerwoldingerland, te Wedde zodat de kopers de nieuwe debiteuren van hen worden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Boelo Eltjens in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
145 - 22 mei 1817.
Elze Harms Gelms, landbouwer, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de landbouwer Jan Jans
Fens, eveneens wonende te Onstwedde, een stukje tuingrond [te Onstwedde]. Verkoopprijs: 45
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
boer Freerk Boelems Harding, wonende te Onstwedde en van de oud-schipper Pieter Jans
Oosterend, wonende te Oude Pekela.
146 - 22 mei 1817: [repertorium].
Volmacht van de weduwe van Aaldrik Hommes, Anna Jurjens Koerts uit Nieuwe Pekela op
haar dochter Hinderica Hommes tot alle zaken generaal.
147 - 24 mei 1817.
Engeltje Georgs, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de schipper Harm Teunis Hut,
wonende te Oude Pekela, draagt het recht over aan de oud-schipper Berend Geerts Kolk,
eveneens wonende te Oude Pekela, van een vordering van 3.000 gulden als ingevolge
verzegelde koop- en cessiebrief van 7 januari 1805 in het protocol van de voormalige Jurisdictie
van Wedde en Westerwoldingerland is opgenomen en voor de Heer Drost van Swinderen is
beleden. De voornoemde Harm Teunis Hut en zijn echtgenote Engeltje Georgs hebben dit
bedrag nog te vorderen en uitstaan over een huis, schuur en tuin cum annexis, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, gedeeltelijk stads- en gedeeltelijk eigen grond, nummer acht,
welke goederen door de koopman Pieter Franken zijn verkocht aan Eltje Jans Degenhart en
vrouw Hinderica Mulder ingevolge akte van koop en verkoop van 27 oktober 1815, voor mij
notaris te Oude Pekela gepasseerd. [....].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Eltje Jans Degenhart voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
148 - 24 mei 1817.
Hermannus Molanus à Doedens, landgebruiker en Hindrik Wester, schoolopziener, in hun
hoedanigheid van executeuren in de nalatenschap van wijlen Elsina Smit, in leven weduwe van
H.J. Hilbrands, ingevolge haar testament te Oude Pekela opgemaakt voor pastoor Eilardus
Meurs op 2 januari 1807, alsmede nog de koopman Geert Starke, in zijn hoedanigheid van
voogd over de minderjarige kinderen van wijlen zijn zoon Jan Starke bij wijlen de dochter van
voornoemde testatrice, Trijntje Hilbrands, in echte verwekt, alle drie wonende te Oude Pekela,
dragen het recht over aan de schipper Harm Teunis Hut en zijn vrouw Engeltje Georgs,
eveneens wonende te Oude Pekela, van een vordering van 4.500 gulden, als zij, cedenten, in
hun genoemde hoedanigheid nog onder het recht van gereserveerde eigendom ten laste van de
koopman Jan Gerrit Heeres, eveneens wonende te Oude Pekela, hebben uitstaan over een huis,
schuur en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, op nummer 29
ingevolge verzegelde koopbrief van 14 april 1809 te Wedde beleden voor Mr. W. de Sitter als
richter der Jurisdictie van Wedde en Westerwoldingerland en vroegere koopbrief van 20
oktober 1800 te Oude Pekela beleden voor Mr. Jacob van Gesseler de Raadt als rechter van
Bellingwolde en Blijham cum annexis. (Harm Teunis Hut en Engeltje Georgs zijn de
schoonouders van de genoemde Jan Gerrits Heeres).
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van voormelde Jan Gerrits Heeres in
aanwezigheid van de oud-schipper Berend Geerts Kolk en van de winkeliersknecht Meerten
Bultena, beiden wonende te Oude Pekela.
149 - 27 mei 1817: [repertorium].
Zekerheidstelling van Hindrik P. Gortemaker uit Oude Pekela voor Hinderk Berends Vroom,
betreffende de impost van de turf in 1817 gegraven.
237

150 - 4 juni 1817.
Haike Ipes Koens, herbergier en de bakker Roelf Abels Pot, beiden wonende op de Draijerij in
dit kanton; die te samen in mandeligheid hebben verkregen van de erfgenamen van wijlen
Isebrand Meertens Bultena en vrouw wijlen Frouwe Roelfs, zekere vijf deimten land, gelegen
tussen de Draijerij en Oudeschans, ingevolge proces verbaal opgemaakt door mij, notaris, op 10
en 17 januari 1816, maken scheiding, verdeling en nadere afspraken teneinde uit de
mandeligheid van dit land te geraken. Over en weer worden door de betrokkenen het recht van
overgang naar hun land vastgelegd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden wonende
te Oude Pekela. [zie ook akte 1816-010].
151 - 4 juni 1817.
Jacob Hindriks Koster, landbouwer en zijn echtgenote Eija Harms, wonende te Nieuwe Pekela,
nemen op rente van mejuffer Jantje Heeres, zonder beroep, eveneens wonende te Nieuwe
Pekela, een bedrag van 2.000 gulden. Stellen als onderpand hun stadsplaats en blokplaats
daarachter, bestaande uit een huis en daarachter gelegen land, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, stadsgrond nummer 43 nieuwe plaatsen. Stelt zich eveneens borg de
landgebruiker Harm Hindriks Koster, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
152 - 4 juni 1817: [repertorium].
Huwelijkstoestemming van Hinderk D. de Grooth en vrouw Marchien Ber. Kappen dat hun
zoon Roelf in Dordrecht trouwt met Maria Jans Pothuis.
153 - 5 juni 1817.
Melle Willems Pott, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de kleermaker Jan
Hegeman en echtgenote Aaltje Aaldriks, eveneens wonende te Oude Pekela, een huis, getekend
met nummer 151, met een tuin daarachter die reeds door de kopers in gebruik en bewoond is,
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant boven de Veendijk op nummer vijf, letter H.
Verkoopprijs: 400 gulden. Betaling van huur in plaats van rente. Verkoop op o.a.
huurkoopvoorwaarden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Jan Hegeman voornoemd in aanwezigheid
van de veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
154 - 5 juni 1817.
Geert Starke, koopman, wonende te Oude Pekela, als gemachtigde van de kooplieden/firma van
Calcar en Bolte, wonende te Groningen, verkoopt aan de koopman Geert van Delden en
echtgenote Hanna Suthoff, eveneens wonende te Oude Pekela, drie aan elkaar sluitende kampen
land te samen plm 3½ mudden roggeland, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, boven
de Veendijk in de plaats 8½. Verkoopprijs: 190 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kopers in aanwezigheid van de
veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden wonende
te Oude Pekela.
155 - 5 juni 1817.
Geert Starke, koopman, wonende te Oude Pekela, als gemachtigde van de kooplieden/firma van
Calcar en Bolte, wonende te Groningen, verkoopt aan de zilversmid Johannes Nieholt, wonende
te Oude Pekela, drie aan elkaar sluitende kampen land te samen plm 2½ mudden roggeland,
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, boven de Veendijk in de plaats 8½..
Verkoopprijs: 140 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
timmerman Geert Alberts Altona en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
156 - 6 juni 1817.
Mr. Jacob van Gesseler de Raadt, vrederechter in het kanton Pekela, wonende te Bellingwolde,
handelende in deze mede voor zijn echtgenote Magdalena Schmaal voor wie hij tevens
verscheen, verkoopt aan de landbouwers Kristiaan Hermans Tams en aan Albert Remkes
Wijbelingh, wonende te Weende onder Vlagtwedde, een stuk land gelegen aan de weg te
Blijham, groot plm zes deimten. Verkoopprijs: 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de
deurwaarder Hendericus Schetsberg, wonende te Bellingwolde.
157 - 6 juni 1817.
Jan Hindriks Jabben, landgebruiker, wonende te Onstwedde, handelende in deze voor zich zelf
en namens zijn broer, de landbouwer Jan Hindriks Jabben, wonende te Roswinkel die bij
erfenis tezamen eigenaren zijn geworden van de nader te noemen akker bouwland uit de
nalatenschap van wijlen hun vader Hindrik Jans Jabben, die ca. 20 jaar geleden is overleden te
Onstwedde, verkoopt aan de boer Jan Hiddes Bessembinders, wonende in ten Haar onder
Sellingen, voornoemde akker bouwland, groot plm. een mudde in zaad gelegen op de Holte bij
Onstwedde. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Isebrands Bultena in
aanwezigheid van deze en van de winkeliersknecht Antoni Jans van Oosten, eveneens wonende
te Oude Pekela.
158 - 7 juni 1817.
Harm Harms Steerenborg, landbouwer, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de landbouwer
Freerk Boelems Harding, eveneens wonende te Onstwedde, een stuk weiland gelegen bij
Onstwedde op de Bovenvennen, groot plm. een half deimt. Verkoopprijs: 125 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
159 - 7 juni 1817.
Wilke Jans Wortelboer, landbouwer, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg ten behoeve van
de heer Paulus Wetselaar, ontvanger der indirecte belastingen voor alle bedragen als de
veengebruiker Freerk Jans Wortelboer, wonende te Oude Pekela, bij de opmeting door 's
rijksambtenaren te doen zal bevonden worden aan het land schuldig te zijn wegens het graven
in het veen in 1817.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
160 - 11 juni 1817.
1e. Klaas Tonnijs Metus, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, in dezen als krachtens
huwelijkscontract tussen hem en de nu wijlen zijn echtgenote Wobbechien Hillebrands
Degenhart, destijds opgericht en beleden te Nieuwe Pekela voor pastoor Cock op 24
september 1784, een kinds aandeel in de nalatenschap van zijn overleden echtgenote ter
lijftocht kunnende behouden:
2e. Hilbrand Abels Degenhart, bakker, wonende te Veendam;
3e. Eltje Abels Degenhart, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, de tweede en derde
voorkinderen van genoemde wijlen Wobbechien Hillebrands Degenhart bij wijlen Abel
Eltjes Degenhart in echte verwekt;
4e. Kier Jans Nienhuis, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, verschenen voor en namens
zijn echtgenote Elijsabeth Klaassens Metus;
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Okje Klaassens Metus, ongetrouwd, zonder beroep, eveneens wonende te Nieuwe Pekela,
zijn de laatstgenoemde Elijsabeth en Okje Klaassens Metus kinderen van de voornoemde
Klaas Tonnijs Metus bij wijlen voornoemde Wobbechien Hillebrands Degenhart in
tweede echt verwekt, de te samen met de beide voornoemde voorkinderen erfgenamen en
representanten zijn van genoemde Wobbechien Hillebrands Degenhart, wier nalatenschap
op elk hunner voor een vierde ab intestato vererft is, maken scheiding en deling van deze
nalatenschap. [volgt staat van bezit en schulden].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
161 - 12 juni 1817.
Hendrik Julius Mumme, koopman, wonende te Oude Pekela, mede verschenen voor zijn
echtgenote Annegien Elijsabeth Dijkama, draagt het recht over aan de schipper Adam Jans
Wijkman, eveneens wonende te Oude Pekela, van een bedrag van 200 gulden als hij, cedent,
nog heeft uitstaan ten laste van de scheepstimmerman te Oude Pekela, Okko Alberts Pathuis
over twee kampen land gelegen te Oude Pekela, noordkant ongedeeld, stadsgrond op de
nummers 18 en 19½ ingevolge koop- en cessiebrief van 7 mei 1810, beleden voor pastoor
Adriani en geëligeerden te Oude Pekela. Mede verscheen bij het opmaken van deze akte de
eerzame rentenier Hindrik Jans Klatter, wonende te Oude Pekela en handelende in deze voor
Wijkman voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de veldwachter Tonnis H. Poker, wonende te Nieuwe Pekela.
162 - 14 juni 1817.
Albert Jans Onweer, wever en Gerrit Harms Siks (nu genaamd Onweer), landbouwer en zijn
vrouw Engeltien Alberts Onweer, allen wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, verkopen
aan de koopman en landbouwer Harm Menses Hensems, eveneens wonende te Veenhuizen en
aan diens echtgenote Lammegien Hiskes:
1e. een huis getekend met nummer vijf met een tuin en hof daarom toe en plm. drie deimt
groen- of bouwland, staande en gelegen te Veenhuizen, het Onweer genaamd, wordende
door de verkopers thans bewoond en gebruikt;
2e. een apart kamp, de kalvervenne genaamd, eveneens gelegen bij Veenhuizen, groot plm.
twee deimt;
3e. nog een stuk veen bij de veenweg te Veenhuizen gelegen.
De totale verkoopprijs bedraagt 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te Oude Pekela.
163 - 19 juni 1817: [repertorium].
Huwelijkstoestemming van Hindrik Julius Mumme uit Oude Pekela tot het huwelijk van
Anneus Lamberts Wolters met Jacoba Johanna Elisabeth Mumme.
164 - 21 juni 1817.
1e. Harm Derks Hesseling, scheepstimmerman;
2e. Gerrit Berends Ebling, schipper en diens vrouw Annegien Derks Hesseling;
3e. Engeltje Derks Hesseling, vrouw van en geassisteerd door haar echtgenoot, de schipper
Tjebbe Derks de Jonge;
4e. Hanna Derks Hesseling, echtgenote van de schipper Rente Harms Jonker, voor wie zij
instaat en verschijnt;
5e. Hanke Derk Hesseling, winkelierster, weduwe van Berend Smith, allen wonende te Oude
Pekela;
6e. Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen en handelende namens zijn
echtgenote Elisabeth Derks Hesseling
verkopen aan de schoenmaker Hindrik Willems Hesseling, wonende te Oude Pekela, een huis
getekend met nummer 206 met een grote tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela,
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zuidkant, eigen grond, dicht bij de zogenaamde Hanekampsdraai, reeds door de kopers naar
genoegen aanvaard. Verkoopprijs: 400 gulden. Namens de afwezige Jannes Derks Hesselink
zijn aanwezig de korenmolenaar Jan Teunis Klatter en de oud-schipper Berend Geerts Kolk.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Derks Hesseling in aanwezigheid
van de veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
165 - 25 juni 1817.
Geertje Derks, weduwe van Sijbolt Freerks, boerin, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in
deze uit naam en vanwege haar zoon, de schipper Derk Sijbolts, wonende te Nieuwe Pekela,
verklaart namens haar zoon voornoemd en zijn vrouw Elisabeth Pieters bij dezen wederom af te
staan aan de oud-schipper Berend Jacobs Witkop, wonende te Oude Pekela, zodanig huis en
tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer 15 als
de voornoemde Derk Sijbolts en diens vrouw van voornoemde Berend Jacobs Witkop hebben
verkregen volgens koopakte van 15 november 1809, ingeschreven in het protocol van de
voormalige jurisdictie van Wedde en Westerwoldingerland, in welke koopbrief deze goederen
uitvoeriger zijn beschreven. Verder verklaart Geertje Derks in haar hoedanigheid dat dit huis en
deze tuin wederom aan Berend Jacobs Witkop zijn afgestaan teneinde daardoor bevrijd te zijn
en ontheven te worden van de verplichting om 500 gulden te betalen als de genoemde Berend
Jacobs Witkop nog tegoed heeft van de genoemde Derk Sijbolt en zijn vrouw.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schippers Melle Willems Pott en Pieter Jans Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
166 - 26 juni 1817.
Hindrik Willems Drent, schipper, wonende te Memel, doch zich thans enige dagen ophoudende
bij familie alhier verzoekt te benoemen Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude
Pekela om voor hem, Hindrik Willems Drent voornoemd, alle zaken waarbij hij belang en
interesse heeft hier te Lande, wanneer hij zelf niet in zijn woonplaats aanwezig is, waar te
nemen en zijn zaken te behartigen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
167 - 27 juni 1817.
Jan Jans Middel, veerschipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Rients van
der Meulen, wonende te Sneek in Friesland, zijn veerschip, varende van Sneek op Martenshoek,
Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek, Veendam, Wildervank, Scheemda, Winschoten, Oude
Pekela en Nieuwe Pekela en van deze plaatsen retour naar Sneek met het octrooi van het
genoemde veer. Verkoopprijs: 2.650 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de boer Freerk Klaassens Harding, wonende te Nieuwe Pekela en van de oudschipper Berend Geerts Kolk, wonende te Oude Pekela.
168 - 1 juli 1817.
Jan Muller, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de bakker Hinderk Haveman,
eveneens wonende te Oude Pekela, een kamp bouwland gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
eigen grond op of in de plaats nummer zes, groot plm. twee mudden, aangekocht van Jantje
Esderts volgen proces-verbaal van openbare verkoop van 12 maart 1816 door ons notaris te
Oude Pekela opgemaakt. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Jan Muller voornoemd in aanwezigheid
van de hoedenfabrikant Jan Roelfs Pier en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
169 - 2 juli 1817.
Berend Alberts Pathuis, arbeider, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de leerlooier Watse
Aljes Mulder, eveneens wonende te Oude Pekela, twee aan elkaar sluitende kampen groenland,
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groot plm. 3 ½ mudde, gelegen te Oude Pekela, noordkant ongedeeld, stadsgrond, op de
nummers 19½ en 20. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
170 - 3 juli 1817.
Albertje Jarkes Tening, boerin, weduwe van Harm Roelfs Heijs, wonende te Onstwedde, in
dezen als bezittende en beherende de boedel van haar overleden echtgenoot voornoemd,
verkoopt aan de arbeider Jurrien Misge, eveneens wonende te Onstwedde, een stuk
ongecultiveerde grond, breed plm. 15 möllen en lang plm. 80 möllen, gelegen bij Onstwedde in
het zogenaamde Dijkveen. Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
171 - 14 juli 1817.
Elzo Hazelhoff senior, landgebruiker en kastelein, wonende te Wedde, ruilt met de
landgebruiker Jan Willems Willems, wonende te Onstwedde, zijn stukje hooiland, groot plm.
een half dagwerk, gelegen in de Wetsingeboer Mede bij Wetsingehuizen, geschatte waarde 40
gulden.
Daarentegen ontvangt Elzo Hazelhoff voornoemd van Jan Willems Willems voornoemd een
stukje hooiland met enig bos iets groter dan een dagwerk, gelegen in het Krikkewijl in de
Wetsingeboer Mede bij Wetsingehuizen, geschatte waarde 60 gulden. Het verschil van 20
gulden wordt verrekend.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
172 - 17 juli 1817.
Harm Jans Apotheker, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, ruilt met de schipper Hinderk
Boels Bakker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zijn praamschip genaamd "de vrouw
Elisabeth", groot plm. 9 ¼ last, met de daarbij behorende gereedschappen. Daarentegen
ontvangt Harm Jans Apotheker voornoemd van Hinderk Boels Bakker een tjalkschip genaamd
"de vrouw Martha" met de daarbij behorende gereedschappen. Beide schepen worden
gewaardeerd op 260 gulden. En aangezien de genoemde Hinderk Boels Bakker nog wegens de
aankoop van het voornoemde tjalkschuitje pro resto schuldig is aan de heer Klaas Lammerts
Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela en aldaar wonende, voor hem zelf en voor zijn
medegeïnteresseerden, zijnde de erven van wijlen Hinderk Derks de Boer en vrouw, wijlen
Aaltje Jans Kappen, een bedrag van 260 gulden op grond van een koopakte van 19 januari 1816
voor mij, notaris, opgemaakt, verklaart Hinderk Boels Bakker voornoemd dat hij deze schuld
bij dezen overneemt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Melles Pott in
aanwezigheid van de landbouwer Harm Tekkes Boerenga, wonende te Nieuwe Pekela en van de
koopman Jan Flinker, wonende te Oude Pekela.
173 - 17 juli 1817.
Willem Isebrands Bultena, kastelein, wonende te Oude Pekela, voor zich zelf en handelende in
dezen mede voor Jean Baptiste Begaux wegens zijn huisvrouw Frouwe Kranenborg, Harm
Derks Hesseling, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen namens
zijn echtgenote Grietje Isebrands Bultena, Roelf Abels Pot, bakker, wonende op de Draijerij
onder Bellingwolde, handelende in dezen namens zijn echtgenote Tetje Isebrands Bultena,
Arent Buning, bakker, wonende te Zuidbroek, handelende in dezen voor en namens zijn moeder
Willemijna Isebrands Bultena, weduwe van Buning, wonende te Zuidbroek, voor wie hij
instond en verscheen, Fokko Arius Kranenborg, bakkersknecht, wonende te Nieuwe Pekela, te
samen met en benevens de bakker Roelf Isebrands Bultena, wonende te Bellingwolde, voor wie
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de voornoemde Roelf Abels Pot en Willem Isebrands Bultena instaan en verschijnen, houders
en eigenaren van een vordering, groot pro resto 1.200 gulden ten laste van de landgebruiker
Jacob Jans ten Have, wonende te Oudeschans de zelfschuldige borgtocht van diens broer
Berend Jans ten Have, zonder beroep, eveneens wonende te Oudeschans, wegens een openbare
verkoping door mij, notaris opgemaakt op de Bult op 17 januari 1816.
Welke genoemde verschenenen verklaren te hebben ontvangen van Evert Klaassens
Groeneveld, handelende als boekhouder van de Bank van Lening te Winschoten, een zodanig
bedrag van 1.200 gulden restant koopschatspenningen van vier deimten land etc. waardoor de
Bank van Lening de vordering krijgt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de voornoemde Willem Isebrands Bultena
in aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de bakker Klaas Pieters
Baar, beiden wonende te Oude Pekela.
174 - 17 juli 1817.
In het huis van de overleden koopman Jan Muller te Oude Pekela wordt op verzoek van Aaltje
Hansens Kneubel, zonder beroep en wonende te Sappemeer, in haar hoedanigheid van voogdes
over Hubertus en Alida Muller, minderjarige kinderen van wijlen Jan Muller bij wijlen Johanna
Uchtman in echte verwekt, wordt de inventaris van de boedel en nalatenschap opgemaakt van
wijlen de koopman Jan Muller, wonende te Oude Pekela en aldaar overleden op 8 juli 1817,
nalatende zijn beide minderjarige kinderen voornoemd. De te inventariseren goederen worden
aangewezen door Grietje Wolters, dienstmeid bij de overleden Jan Muller. De waarde van de te
inventariseren goederen wordt getaxeerd door de deurwaarder bij de rechtbank te Winschoten,
Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela. De inventarisatie vindt plaats op 17 juli 1817
en volgende dagen.
De assisterende getuigen zijn Pieter Jans Oosterend en Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela. [volgt uitgebreide lijst van geïnventariseerde goederen].
Verder worden o.a. aangetroffen:
- een achtste aandeel in het kofschip "de Noordstar", wordende thans door Jannes Tjebbes de
Jonge als schipper bevaren, verkregen volgens bijlbrief van 11 juli 1810 en ingeschreven in
het protocol van Oude Pekela;
- enig kleingeld;
- enkele koopmansboeken met de namen van crediteuren;
- het rederscontract en de administratie van het kofschip "de Noordstar", van welk schip Jan
Muller boekhouder is geweest.
175 - 13 aug. 1817.
Wicher Roelfs Panneman, landgebruiker, wonende te Zuidwending onder Veendam, mede
verschenen voor zijn echtgenote Trijntje Jacobs Slik, neemt op rente van de rentenier, de
eerzame Hindrik Hindriks Wijgers, wonende te Nieuwe Pekela, verschillende bedragen ter
grootte van totaal 1.905 gulden, voor wie verscheen zijn broeder, de eerzame oud-schipper
Jacob Hindriks Wijgers. Stelt als onderpand een plaats land, bestaande uit groen- en bouwland
met een huis daarop, getekend met nummer 947, staande en gelegen op de Zuidwending onder
Veendam, aangekocht bij koopbrief van 7 mei 1792, alsmede nog drie stukken groen- en
bouwland, groot plm. zes deimt, aangekocht bij koopbrief van 3 mei 1802, beide aktes beleden
voor pastoor van der Tuuk en kerkvoogden te Veendam.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de gemeentebode Berend Drijfhamer en van de oud-schipper Pieter Jans
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
176 - 15 aug. 1817.
In het huis van de bootjesmaker Gerrit Tin, wonende te Oude Pekela vindt op diens verzoek de
openbare veiling en verkoop plaats van enkele mobilaire goederen, bestaande voornamelijk uit
landbouwkarren.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de
bakker Hindrik Haveman, beiden wonende te Oude Pekela.
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177 - 2 sept. 1817: [repertorium].
Volmacht van de predikant Marcus Jan Adriani uit Oude Pekela op G.M. ‘t Hoen uit ‘sGravenhage om voor hem te verschijnen bij de scheiding enz. van de boedel nagelaten door
Johan Busch.
178 - 6 sept. 1817.
Karsien Tomas Edens en Willem Tomas Edens, landbouwers, wonende te Hoorn onder Wedde,
enige kinderen en erfgenamen van wijlen hun voor nagenoeg 45 jaar geleden overleden vader
Tomas Karsies, maken een minnelijke scheiding en deling van de nalatenschap van hun vader.
Het te scheiden goed betreft een thans mandelige boerenplaats te Hoorn onder Wedde, liggende
aldaar in een opstrekking vanaf de Heerenweg naar de Veensloot en verder daarover tot aan de
Barkelaswet, bestaande uit groenland, tuingrond, dalland, veenbouwte en hoogveen met bossen
en plantages, op welke boerenplaats twee huizen staan, zijnde de zogenaamde Kleine Behuizing
getekend met nummer 62 en de grote met nummer 63. Deze plaats wordt nu tot genoegen van
de broeders in tweeën gedeeld.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
179 - 9 sept. 1817.
Te Oude Pekela wordt in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
Mr. Willem Jacobs Wichers, rentmeester van de Stadsvenen, wonende te Groningen, de
openbare verkoop gehouden van de Stadsvierde turf die dit jaar 1817 in Oude en Nieuwe Pekela
gegraven is.
Bedoelde turf zal in vijf percelen worden verkocht, te weten:
Perceel 1: Van het Nieuwe Diep tot aan het middenste verlaat;
Perceel 2: Van het middenste verlaat tot aan het bovenste verlaat;
Perceel 3: Van nummer 13 tot nummer 62 Nieuwe Plaatsen, noordkant met de nieuwe aanleg
aan de noordzijde en van nummer 32 tot 46 op de Nieuwe Plaatsen aan de zuidkant;
Perceel 4: Van nummer 48 tot 67 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde;
Perceel 5: Van nummer 68 tot nummer 71 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde met de nieuwe
Zuideraanleg en ten zuiden daarvan.
Perceel 1 is toegewezen aan de adjunct-veenmeester Goedhart Borgesius, wonende te Oude
Pekela voor 820 gulden. Stelt zich borg de veenmeester Harm Jans Middel, eveneens wonende
te Oude Pekela.
Perceel 2 is toegewezen aan de brouwer Berend Edes Brouwer, wonende te Nieuwe Pekela voor
1.800 gulden. Stelt zich borg de schout van Nieuwe Pekela, Klaas Lammerts Tiktak, eveneens
wonende aldaar.
Perceel 3 is toegewezen aan de landgebruiker Eertwijn Willems Boswijk, wonende te Nieuwe
Pekela voor 3.375 gulden.
Perceel 4 is eveneens toegewezen aan de landgebruiker Eertwijn Willems Boswijk, wonende te
Nieuwe Pekela voor 2.500 gulden.
Perceel 5 is eveneens toegewezen aan de landgebruiker Eertwijn Willems Boswijk, wonende te
Nieuwe Pekela voor 4.100 gulden. Stelt zich borg voor Eertwijn Willems Boswijk de veenboer
Jurjen Koerts junior, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de getuigen Petrus Johannis Huisinga en Hindrik
Wester, beiden wonende te Oude Pekela.
180 - 9 sept. 1817.
Te Oude Pekela wordt in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
Mr. Willem Jacobs Wichers, rentmeester van de Stadsvenen, wonende te Groningen, de
openbare verhuring gehouden van het Stadsverlaat bij Ulsda met het huis en tolhek alsmede van
een stukje groenland aan de Westerwoldse A gelegen achter de Bult. De huurtermijn bedraagt
van 6 februari 1818 tot 6 februari 1821.
De hoogste bieder op het geheel is geweest de kastelein Okko Isebrands Bultena, wonende op
de Bult, voor een jaarlijkse huur van 860 gulden, waarvoor hij huurder is geworden. Stellen
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zich borg de landbouwer Jan Hindriks Roelfsema, wonende te Nieuw Scheemda en de negotiant
Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de veenmeester Harm Jans Middel en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
181 - 9 sept. 1817.
Te Oude Pekela wordt in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
Mr. Willem Jacobs Wichers, rentmeester van de Stadsvenen, wonende te Groningen, de
openbare verhuring gehouden van het bovenste verlaat in de Pekela. De huurtermijn loopt van
6 februari 1818 tot 6 februari 1821.
De hoogste bieder is geweest de brouwer Berend Edes Brouwer, wonende te Nieuwe Pekela,
voor een jaarlijkse huur van 700 gulden, waarvoor hij huurder is geworden. Stelt zich borg de
veenboer Jurjen Koerts junior, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de getuigen Petrus Johannis Huisinga en Hindrik
Wester, beiden wonende te Oude Pekela.
182 - 13 sept. 1817.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Willem Antoni van Minnen en echtgenote Jantje Hindriks Ebes, wonende in hun schip, een
nieuw schip, zijnde een tjalkschip, door hem, verkoper, op zijn helling te Oude Pekela nieuw
gebouwd en thans fris van de bijl te water gebracht, zullende dit schip genaamd worden "de
twee gebroeders", zijnde het schip lang over de steven 59 voet, breed over zijn berghouten 12½
voet en hol op zijn uitwatering vijf voet en drie duim, alles nagenoeg en Groninger maat.
Verkoopprijs: 700 gulden, welke penningen aan de verkoper ter hand worden gesteld door
Hinderica Hoeksema, weduwe van Antoni van Minnen, hebbende geen bijzonder beroep, zijnde
de moeder van voornoemde koper en wonende te Groningen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de boer Harm Jans Tunteler, wonende te Nieuwe Pekela.
183 - 18 sept. 1817: [repertorium].
Volmacht van Geeske Davemans , vrouw van en geassisteerd door Johan Christopher Wilhelm
Schutter uit Nieuwe Pekela op Wilke Tobias Eijkens uit Weener om de nalatenschap van wijlen
Derk Klugkist tot liquiditeit te brengen en daarin alles voor de constituante te doen.
184 - 24 sept. 1817.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper
Jan Jans Fijen, wonende te Sappemeer, een hol van een oude schuit, groot plm. 15 last, zo laatst
bevaren is geweest door Willem Antoni van Minnen. Verkoopprijs: 265 gulden. Verkoop op
huurkoopvoorwaarden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
185 - 24 sept. 1817: [repertorium].
Verklaring van Melle Willems Pot, Israel B. de Groot en Pijbe G. Pijbes, allen uit Oude Pekela,
dat Hinderk Harms Schuur ongeveer 14 jaar geleden op zee is verongelukt.
186 - 25 sept. 1817.
Simon Joosten, kastelein, wonende te Aduard, in zijn hoedanigheid van voogd, Migchiel
Kuipers, kuipersbaas, wonende te Groningen, in zijn hoedanigheid van toeziend voogd over de
minderjarige kinderen van wijlen de, laatstelijk te Fransum woonachtige, landgebruiker Berend
Geerts Bots bij wijlen Gepke Geerts Bots in echte verwekt, verder de boerenknecht Geert
Berends Bots, wonende te Fransum en de boerenknecht Hindrik Geerts Bots, wonende te
Onstwedde, allen te samen met en tevens de boerenknecht Geert Michels Bots, wonende te
Dorkwerd, voor wie zij in dezen handelden en verschenen, voor zich zelf en als wettelijke
erfgenamen en opvolgers van genoemde wijlen Berend Geerts Bots en vrouw Gepke Geerts
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Bots, dragen het recht over aan de veenboer Otte Jans Smit, wonende op het Stadskanaal, van
zodanige reeds op 1 mei 1816 verschenen vordering van koopschatspenningen ten bedrage van
nog resterende 1.357 gulden en 10 stuivers, die de landgebruikers Geert Haijes Wubs en Luken
Jans Lukens, beiden wonende te Veenhuizen als koper van enige goederen, bestaande uit een
huis getekend met nummer 20 met een hof en verdere landerijen, staande en gelegen te
Veenhuizen, aan hun verkocht zijn, nog aan de nalatenschap van meergenoemde Berend Geerts
Bots en vrouw, wijlen Gepke Geerts Bots schuldig zijn ingevolge akte van openbare verkoop
van 9 en 16 februari 1814, voor mij, notaris, beleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de blauwverver Jan Muller, eveneens wonende te Oude Pekela.
187 - 27 sept. 1817.
Boele Piekes de Weerd, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela verklaart dat hij in dit
jaar 1817 op de scheepstimmerwerf van Jan Opheijkens te Oude Pekela, voor de negotiant
Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela, nieuw gebouwd en enige dagen geleden fris
van de bijl te water heeft gelaten, een tjalkschip, zullende genaamd worden "De twee
Gebroeders", zijnde lang over de stevens 74 voet, breed over de berghouten 17 voet en hol op
zijn uitwatering 7¾ voet, alles Groninger maat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
188 - 8 okt. 1817.
Goedhart Borgesius, adjunct-veenmeester, wonende te Oude Pekela, aan de ene kant & de
negotiant Harm Harms Nap, wonende te Groningen, aan de andere kant komen in de minne
regels en voorwaarden overeen betreffende de af- en doorvoer van plm. 60 deimten Hoorner
veen en andere producten die de heer Nap voornoemd in eigendom toebehoren, gelegen achter
het mede aldaar gelegen veen van de eerste comparant langs de Pekelder wijk tussen de plaats
nummer 30, 31 en 32/2 en de plaats nummer 32/2 en 33 zuidkant, beneden de verlaten en
verder langs de hoofdvaart.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
189 - 9 okt. 1817.
Openbare verkoop in het huis van de overleden koopman Jan Muller van losse goederen op
verzoek van Aaltje Hansens Kneubel, weduwe van Richte Eppes, zonder beroep en wonende te
Sappemeer in haar hoedanigheid van voogdes over de twee minderjarige kinderen van wijlen
Jan Muller, bij wijlen Johanna Uchtman in echte verwekt. [volgt lijst van te verkopen goederen,
bestaande o.a. uit te veld staande gewassen, vee, meubels, landbouwwerktuigen etc.].
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis, van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth en van de deurwaarder Rente Harms Middel, alle drie
wonende te Oude Pekela.
190 - 11 okt. 1817: [repertorium].
Volmacht van Eltje Nicolaas Ros, vrouw van Jan Boels ter Borg en door deze geassisteerd en
van Pieter Jans Stautini, allen uit Onstwedde, op Abraham van Hall uit Amsterdam om voor
hen te vorderen hetgeen hen is vermaakt door Maria Greving, weduwe van Joh. Rudolphus
Wasmuth uit Batavia.
191 - 13 okt. 1817: [repertorium].
Ontheffing van Berend H. Pathuis uit Oude Pekela op de mijning (veiling) volgens akte 1817094 gehouden.
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192 - 14 okt. 1817.
Openbare verkoop op 14 oktober 1817 en volgende dagen in het huis van de overleden
koopman Jan Muller te Oude Pekela van losse goederen op verzoek van Aaltje Hansens
Kneubel, weduwe van Richte Eppes, zonder beroep en wonende te Sappemeer in haar
hoedanigheid van voogdes van de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Muller, bij wijlen
Johanna Uchtman in echte verwekt. [volgt lijst van te verkopen goederen].
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, de
commissionair Reinder Barghuis en de varensgezel Albert Egberts de Grooth, alle drie wonende
te Oude Pekela.
193 -15 okt. 1817.
Boelo Eltjens, landgebruiker, Friedrik Westerling, zeilmaker, Jacob Cornelis Nanninga,
baardscheerder, Cornelis Geerts Veen, arbeider, Hanke Pieters, weduwe van Hindrik Pieters
Mulder, koopvrouw, Egbert Geerts Steerenborg, koopman, Jan Muller, blauwverver, Harm Jans
Middel, logementhouder, Ludolf Heres, bakker en koopman, Okko Hindriks Huising,
zilversmid, Jacob J. Mooi, schuitenvaarder, Gerrit Heres, koopman, Koert Jans Middel,
landgebruiker, Remke IJ. Klatter, pelmulder, Albert Pieters de Jonge, koopman, Tielke Pieters
de Jonge, weduwe van Nanno Kranenborg, zonder beroep, voor haar zelf en als bezittende de
boedel van haar overleden echtgenoot, Petrus Johannis Huisinga, schout, in dezen voor hem
zelf en in hoedanigheid voor de erven van wijlen Jacobus de Jonge, Udo Freerks Zuiderveen,
koopman, voor hem zelf en in hoedanigheid voor Romke Douwes van der Veen, allen wonende
te Oude Pekela en geïnteresseerden in de plaatsen nummers 30, 31 en 32/2 gelegen te Oude
Pekela, zuidkant, beneden de verlaten en in de weg die over deze plaatsen loopt naar Hoorn
langs de wijken, verklaren bij deze aan de heer Goedhart Borgesius, adjunct-veenmeester en
wonende te Oude Pekela en de heer Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen, het
recht over te dragen als zij (eerstgenoemde comparanten) zich hebben voorbehouden en
bedongen in de artikelen acht en negen van een contract met de veenmeester Eltje Jacob Eltjens
beleden te Wedde op 17 mei 1810 voor de heer de Sitter, als rechter van Wedde en
Westerwoldingerland [betreft regels over de afkoop van de door- en afvoer van veen voor 600
gulden].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
194 - 20 okt. 1817.
Harm Wubbes Bruining, boer en erfgezeten, wonende te Weende onder Vlagtwedde, verkoopt
aan de boer Jan Hiddes Bessembinders, wonende te Ter Haar onder Sellingen::
1. een nieuw zuideinde gelegen bij Onstwedde aan de zuidkant van de Es, zijnde nog
ongecultiveerde grond;
2. een stuk ongecultiveerd groenland gelegen op de zogenaamde Fioerde bij Onstwedde;
3. een stuk ongecultiveerd grond gelegen in de zogenaamde Gleete bij Onstwedde;
4. een stuk ongecultiveerd grond gelegen bij Onstwedde bij de weg naar het Nijland;
5. een stukje ongecultiveerd grond gelegen bij het Dijkveen bij de Hofte bij Onstwedde.
Verkoopprijs: 275 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
195 - 20 okt. 1817.
Harm Jans Dik, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in deze voor Lijsabeth
Klaassens Jonker, weduwe van Harm Harms de Weerdt, eveneens wonende te Nieuwe Pekela,
voor wie hij instond en verscheen, verkoopt aan de schipper Barend Roelofs van Wijk en aan
diens echtgenote Beerta Jans Stuut, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam, een
achtste part in het galjootschip genaamd “Jupiter”, zoals door de genoemde Barend Roelofs van
Wijk onder directie van de heer Fredrik Smit als schipper wordt bevaren. Verkoopprijs: 960
gulden. Het geld wordt niet direct betaald, maar door de kopers op rente genomen van
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genoemde weduwe van Harm Harms de Weerdt. De koper stelt daarom als onderpand haar huis
en tuin, staande en gelegen op de Ommelanderwijk onder Veendam.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
196 - 23 okt. 1817.
Klaas Tonnis Metus, rentenier, thans wonende te Nieuwe Pekela verklaart, na aftrek van
onkosten en van 't geen door hem zelf en door Kier Jans Nienhuis en Hillebrand A. Degenhart
gemijnd is uit handen van mij, notaris, is ontvangen te hebben hetgeen hun en de kinderen van
wijlen Wobbegien Hillebrands Degenhart, voor wie hij verscheen, nog toekwam van de veiling
die door de notaris voor hen is gehouden op 20 + 21 maart laatstleden.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris.
197 - 23 okt. 1817.
1. Ludolf Heres, bakker;
2. Pieter Berends Kolk, scheepskapitein, beiden wonende te Oude Pekela;
3. Hessel Jacobs Dethmers, rentenier en zijlvest;
4. Arent Jurjens, koopman;
5. Reinder Roelfs Rozenveld;
6. Pieter Hermans;
7. Gerhard Post, landgebruikers, de vijf laatstgenoemden wonende in de gemeente Nieuwolda,
verklaren onderling te hebben opgericht een associatiecontract betreffende het in gemeenschap
te doen opbouwen van een nieuwe pelmolen te Oude Pekela etc.
De te bouwen molen wordt gedreven onder de naam van Heres, Kolk en Compagnie. [volgt de
beschrijving van de artikelen van het contract].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Ludolf Heres in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
198 - 23 okt. 1817.
Ludolf Heres, bakker, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan Pieter Berends Kolk,
scheepskapitein, eveneens wonende te Oude Pekela, Hessel Jacobs Dethmers, rentenier, Arent
Jurjens, koopman, Reinder Roelfs Rozenveld, Pieter Hermans en aan Gerhard Post, de laatste
drie landgebruiker van beroep en allen wonende in de gemeente Nieuwolda 7/8 aandeel in
verkoper zijn kamp land, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, beneden de verlaten, op
of in de plaatsen nummer 30 en 31½, zijnde groot plm. 3½ mudden roggeland. Pieter Hermans
neemt 2/8 deel. Verkoopprijs: 460 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Ludolf Heres in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
199 - 28 okt. 1817.
In Onstwedde vindt in het huis van Harm Simons Strating, op verzoek van Geert Berends Bots,
zonder beroep en wonende te Fransum, voor hem zelf en als gemachtigde van Simon Joosten,
als voogd en Michiel Kuipers, als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen
Berend Geerts Bots bij wijlen Gepke Geerts Bots in echte verwekt en op verzoek van de
boerenknecht Hindrik Berends Bots, wonende te Onstwedde voor hem zelf, verschenen de
beide comparanten voor hun meerderjarige broeder Geert Michiels Bots, de verhuring plaats
van enige percelen veen, gelegen in de gemeente Onstwedde deels op de plaatsen 10 en 11
boven Ter Maars, deels op de plaats te Veenhuizen alwaar Berend Geerts Bots tevoren heeft
gewoond. [Volgt een beschrijving van de verhuren percelen en het bedrag dat zij hebben
opgebracht].
Gedaan in aanwezigheid van de koopman Harm Simons Strating, wonende te Onstwedde en
van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela.
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200 - 29 okt. 1817.
Adolf Freerks Bruiningh, landbouwer, wonende te Onstwedde, handelende in dezen namens en
vanwege zijn vrouw Engeltien Hannes Bruining, aan de ene kant en de boer Harm Harms
Steerenborg, eveneens wonende te Onstwedde, handelende in dezen mede voor zijn vrouw
Zwanke Reints Naning, aan de andere kant, maken een ruil als volgt: De genoemde Adolf
Freerks Bruiningh verklaart bij dezen aan de comparant Steerenborg in ruil over te dragen zijn
recht in Upers Mede gelegen bij Onstwedde kort bij de molen aan de A langs van Nannings
Meike tot aan Hanne Hubbelings Hamme, bestaande uit Meedland. Daarentegen verklaart Harm
Harms Steerenborg namens zijn vrouw in tegenruil aan de comparant Adolf Freerks Bruiningh
over te dragen en af te staan haar recht in een stuk Meedland de Vledder genaamd. Harm Harms
Steerenborg doet een bijbetaling van 375 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de koopman Harm Simons Strating in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude
Pekela.
201 - 29 okt. 1817.
Harm Simons Strating, koopman, wonende te Onstwedde, aan de ene kant en Freerk Boelems
Harding, erfgezeten, eveneens wonende te Onstwedde, aan de andere kant, maken een ruil te
weten: Harm Simons Strating draagt over aan Freerk Boelems Harding een stuk Meedland,
groot plm. een half dagwerk gelegen bij Onstwedde in de Hoekdeling. Daarentegen draagt
Freerk Boelems Harding over aan Harm Simons Strating een stuk ongecultiveerd groen- en
heideland gelegen in de Gleete bij Onstwedde, groot plm. twee dagwerk. Strating voornoemd
doet een bijbetaling van 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Simons Strating voornoemd in
aanwezigheid van de erfgezeten te Veenhuizen Jan Geerts Bots en van de varensgezel Albert
Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela.
202 - 29 okt. 1817.
Freerk Boelems Harding, erfgezeten, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de landgebruiker te
Onstwedde Boele Geerts Boels, een stuk ongecultiveerd groen- en heideland, groot plm. een en
een half deimt, gelegen op de grote Eelde bij Onstwedde. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Simons Strating in aanwezigheid van
deze en van de erfgezeten Jan Geerts Bots, eveneens wonende te Onstwedde.
203 - 29 okt. 1817.
Jarke Hindriks Hoitsing, landgebruiker, wonende te Hoorn onder Wedde verkoopt aan Jan
Geerts Bots, erfgezeten, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, zijn (de verkoper) aandeel,
zijnde de helft in een stuk Meedland, de Koevenne of lege Meede genaamd, behorende de
andere helft in die venne aan des verkopers broer, Jan Hindriks Hoitsing, toe, met wie de
scheiding nog moet worden gemaakt, gelegen aan de Marke bij Hoorn onder Wedde.
Verkoopprijs: 400 gulden. Mede was hierbij aanwezig de kastelein Elzo Hazelhoff, wonende te
Wedde die verklaarde bij deze ten behoeve van de koper en verkoper afstand te doen van zijn
recht van speciaal onderpand, mede op het verkochte boven omschreven. Ook verscheen nog
Engeltje Alberts, zonder beroep, weduwe van Geert Heuzing, wonende te Wedde die ten
behoeve als boven afstand deed van zodanig recht van speciale hypotheek als zij ten laste van
de voornoemde verkoper Jarke Hindriks Hoitsing nog heeft openstaan.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van Elzo Hazelhoff voornoemd in aanwezigheid
van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela en van de kleermaker
Jan Lukas Kappinga, wonende te Wedde.
204 - 31 okt. 1817: [repertorium].
Ontheffing van G. Borgesius uit Oude Pekela namens de erven van Boelo Eltjens op de
uitmijning van 11 december 1816, nummer 189 [zie akte van 1816-189].
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205 - 6 nov. 1817.
In het huis van de weduwe van Harm Roelfs Heijs vindt op verzoek van de landgebruiker Harm
Jans Tunteler, namens zijn vrouw Antje Harms Nannings, wonende te Nieuwe Pekela en van de
landman Wubbe Wilkes Hofting, wonende te Onstwedde, de openbare verhuring plaats van
venen. Deze venen zijn te vinden en gelegen in een opstrekkende plaats gelegen bij de Tange
bij Onstwedde. [volgt omschrijving van de verhuren percelen].
Gedaan in tegenwoordigheid van de boerenknecht Geert Engels, wonende te Onstwedde en van
de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela.
206 - 8 nov. 1817.
Luiken Jans Luikens, kanonnier bij de vierde compagnie van het derde battaillon Nationale
Artillerie, met verlof zich thans ophoudende te Roswinkel, verkoopt aan de landman Willem
Harms Molanus, wonende te Onstwedde, een huis getekend met nummer 121, met een tuin
daarbij staande en gelegen te Onstwedde. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
207 - 15 nov. 1817: [repertorium].
Huwelijkstoestemming van Sipko Hendriks Scherpbier en vrouw Sietske Jans uit Oude Pekela
dat hun zoon Hendrik in Edam trouwt met Neeltje Kl. Kroon.
208 - 24 nov. 1817: [repertorium].
Huwelijkstoestemming van Geert Hinderks Bots uit Onstwedde aan zijn kleinzoon Geert
Berends Bots uit Fransum om te trouwen met Bouwke Ekkes Zuidema uit Zuidhorn, wonende
te Ezinge.
209 - 24 nov. 1817.
Oltman Jans Houwen, molenaar en zijn echtgenote Alke Harms, zonder bijzonder beroep,
wonende te Vlagtwedde, verkopen aan de landgebruikers Berent Jans Tammes en zijn broeder
Geert Jans Tammes, beiden wonende te Vlagtwedde, enige goederen, bestaande o.a. uit:
1. een molenaarswoning getekend met nummer één, met de ondergrond daarvan en met een
tuin en hof erbij, staande en gelegen te Vlagtwedde;
2. een korenwindmolen tevens ingericht om te pellen, staande bij Vlagtwedde ten westen van
de molenaarswoning;
3. een kamp bouwland genaamd "de Molenkamp", gelegen te noorden van de
molenaarswoning, aangekocht van Hindrik Wubbes Sijms bij koopbrief van 26 januari 1798,
beleden voor de rechter Muntinghe;
4. een stuk land genaamd "de Westerhorn", gelegen bij Vlagtwedde;
5. enige tilbare goederen.
Verkoopprijs: 4.597 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de rentenier Hindrik Klatter, beiden wonende te Oude Pekela.
210 - 27 nov. 1817: [repertorium].
Verklaring van Jacob H. Sprik en Harke T. Dijkstra uit Oude Pekela dat Stoffer Jurjens Voogd
in 1793 te Oude Pekela is overleden. [zie ook akte 1817-215].
211 - 28 nov. 1817.
Garrelt op 't Holt, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela, in dezen gemachtigde van
de winkelier Jans Garrelts Tobias, wonende te Farmsum, verklaart dat Jans Garrelts Tobias
heeft verkocht aan de landgebruiker Jan Garrelts van der Linde, wonende te Nieuwe Pekela, een
kamp of lap land, groot plm. een en een half mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, eigen
grond, in de plaats nummer 24. Verkoopprijs: 100 gulden.
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Opgemaakt te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de oud-schipper
Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
212 - 29 nov. 1817.
Willem Hindriks Kuiper, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Pieter Berends Oldenborg en aan diens echtgenote Hillegien Jans Spinder, wonende
thans te Nieuwe Pekela doch daarvoor in hun schip, het hol van een oud tjalkschip, lang over de
stevens 66 voeten, breed over de berghouten 13½ voet en hol op zijn uitwatering vijf en een
half voet, alles nagenoeg Groninger maat. Verkoopprijs: 512 gulden.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de timmerman Aeike
Berends de Boer, wonende te Wedde en van de timmerman Berent Gunster Timmer, wonende
te Oude Pekela.
213 - 2 dec. 1817.
Klaas Lammerts Tiktak, schout van de gemeente Nieuwe Pekela en aldaar wonende,
handelende in dezen namens en vanwege zijn echtgenote Grietje Hindriks Cappen, alsmede
namens en vanwege Jantje Hindriks Cappen, echtgenote van de heer Tjaarda de Cock, schout
van de gemeente Wildervank en aldaar wonende, voor wie hij instond en verscheen en verder
nog handelende als principaal voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Derkien
Hindriks Kappen bij Arend Rengers Brouwer in echte verwekt, Jan Hindriks Cappen, koopman
en landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verder nog de landeigenaar Jan Eltjes Degenhart,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, handelende voor en vanwege zijn afwezige zoon Hindrik
Jans Degenhart in echte verwekt bij wijlen Japien Hindriks Cappen en tenslotte nog de
koopman Eltje Jans Degenhart, wonende te Oude Pekela, broeder van de hiervoor genoemde
Hindrik Jans Degenhart en met deze opvolger van wijlen voornoemde Japien Hindriks Cappen,
in hun hoedanigheid van en erfgenamen en als zodanig eigenaren van de nader te noemen drie
kampen land, afkomstig van de nalatenschap van wijlen Hindrik Derks en vrouw wijlen Aaltje
Jans Kappen, verkopen aan de grondeigenaar Harm Freerks Bregenbeek, wonende te
Bellingwolde drie kampen groen- of bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, nieuwe plaatsen nummer 57. Verkoopprijs: 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
214 - 2 dec. 1817.
Te Oude Pekela wordt in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, op verzoek van de
heer Petrus Ludovicus Cox, rooms-katholiek pastoor, thans wonende te Sappemeer, in het
openbaar verkocht vijf aan elkaar sluitende kampen land, gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, in de plaatsen 18 en 19/2, achter de rooms-katholieke kerk uit. [volgt omschrijving
van de percelen]. Alle percelen worden verkocht aan de boekweitmulder Hindrik Omges
Nieweg, wonende te Oude Pekela voor een bedrag van 925 gulden.
Gedaan in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de kleermaker
Augustinus Deiman, beiden wonende te Oude Pekela.
215 - 4 dec. 1817: [repertorium].
Verklaring van Jacob H. Sprik en Harke T. Dijkstra uit Oude Pekela dat Stoffer Jurjens Voogd
in 1793 is overleden. [zie ook akte 1817-210].
216 - 15 dec. 1817.
Janna Freerks, weduwe van Hindrik Jurjens, zonder beroep, wonende te Veele onder
Vlagtwedde, maakt, gezien haar hoge leeftijd en ter voorkoming van kwesties en onenigheid bij
haar overlijden alvast een verdeling van haar vaste en losse goederen na haar overlijden. Zij
schenkt alvast aan haar zoon Freerk Hinderks Verla, wever en bij haar inwonende te Veele. o.a:
1. haar huis getekend met nummer 29 en de daarbij behorende grond en daarachter gelegen
tuin, steende en gelegen te Veele onder Vlagtwedde;
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2. een tuin of stuk bouwland, groot plm. één mudde in zaad, eveneens gelegen te Veele;
3. een stuk tuingrond, groot plm. zes spind, eveneens bij Veele gelegen;
4. twee koeien;
5. diverse losse goederen.
Zij behoudt het vruchtgebruik tijdens haar leven.
Freerk Hinderks Verla dient na haar overlijden uit te keren aan zijn zuster Aaltje Hinderks
Verla, echtgenote van de landgebruiker Jan Alberts Smit, met wie zij woont te Veele en zijnde
het tweede kind van de donatrice, een bedrag van 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Veele bij Vlagtwedde in het huis van de donatrice in aanwezigheid
van de landbouwers Harm Willems Neumeijer en van Albert Remkes Schols, beiden wonende
te Veele.
217 - 18 dec. 1817.
Klaas Harms Joling, landgebruiker, wonende te Veele, mede verschenen voor zijn echtgenote
Janna Hindriks Wannemaker, verkoopt aan de huisman Roelf Jans Veelema en aan diens
echtgenote Jantien Harms Joling, eveneens wonende te Veele:
1. een akker bouwland met een weinig groenland daaraan, genaamd "de Oosterkamp", groot
plm. vier mudde, gelegen op de es tussen Veele en de molen van Vlagtwedde;
2. een waarsgerechtigheid in het onverdeelde hamrik van Veele.
Verkoopprijs: 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
timmerman Meilof Alberts Altena en van de varensgezel Alberts Egberts de Grooth, beiden
wonende te Oude Pekela.
218 - 19 dec. 1817.
Huwelijkscontract tussen Sipke Edzerts Scherpbier, schipper, zijnde weduwnaar en
meerderjarige zoon van Edzert Hindriks Scherpbier en vrouw, wijlen Frouwke Jacobs, als
bruidegom & Fennechien Egberts Mooi, zonder beroep, meerderjarige dochter van Egbert Jans
Mooi en vrouw Geertruid Roelf, als bruid.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
219 - 20 dec. 1817.
Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen, geeft te kennen dat op de executoriale
verkoop van de gerechtelijk in beslag genomen losse goederen van de boerin Stijntje Jurjens,
weduwe van Wolter Alberts, wonende te Nieuwe Pekela, door de deurwaarder Rente Harms
Middel, wonende te Oude Pekela, op verzoek van Berend Edes Brouwer op 17 december van
dit jaar gehouden, hij (Harm Harms Nap) koper en dus eigenaar is geworden van nagenoeg alle
in executie verkochte goederen, bestaande uit [volgt lijst met goederen].
Hij, Nap voornoemd, verzoekt om verschillende redenen om deze goederen te laten verblijven
en berusten in en bij het huis van de voornoemde weduwe te Nieuwe Pekela met opdracht op
haar om alle goederen door haar te laten bewaken en bewaren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
veenmeester Harm Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden wonende
te Oude Pekela.
220 - 22 dec. 1817.
De eerzame Jan Feikes Klok, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, handelende in deze
mede voor zijn vrouw Gepke Jans Snijder, verkoopt aan de koopman Pieter van Emmen,
wonende te Hoogezand, drie kampjes land gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, in de
plaatsen nummers 23 en 24/2, zijnde van voor af aan gerekend de 12e, 19e en 20e kamp.
Verkoopprijs: 94 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Jacob J. Drenth in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden van behoorlijke ouderdom en
wonende te Oude Pekela.
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221 - 24 dec. 1817.
In het huis van Gerrit Stikker te Nieuwe Pekela vindt ten overstaan van de goud- en zilversmid
Jan Nicolaas Hazelhoff, wonende te Veendam en de bierbrouwer Freerk Boels Brouwer, in
dezen in zijn hoedanigheid tijdens de scheiding en deling van de nalatenschap van wijlen Pieter
Kornelius Veen en vrouw, wijlen Fokje Hazelhoff, gewoond hebbende te Nieuwe Pekela, van
voogd over de minderjarige zoon van genoemde wijlen Pieter Kornelius Veen en vrouw wijlen
Fokje Hazelhoff, de provisionele verkoop plaats van een huis en tuin getekend met nummer 15,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela bij het middenste verlaat aan de wegzijde, zijnde
noordkant, stadsgrond, op nummer vijf ongedeeld waarvan de ene helft toebehoort aan de pupil
voornoemd en de andere helft aan Jan Nicolaas Hazelhoff. De genoemde koopman en kastelein
Gerrit Stikker is de toeziende voogd over de minderjarige zoon van wijlen Pieter Kornelius
Veen en wijlen zijn vrouw Fokje Hazelhoff.
De hoogste bieder is geweest de goud - en zilversmid Jan Nicolaas Hazelhoff voornoemd voor
een bedrag van 300 gulden.
De finale en definitieve verkoop zal plaatsvinden op 31 december a.s.
Gedaan in aanwezigheid van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela
en van de landbouwer Jan Roelfs Luikens, wonende te Nieuwe Pekela [zie voor de definitieve
verkoop akte 1817-225].
222 - 31 dec. 1817.
1. Oktje Roelfs Driesman, landgebruikster, weduwe van Harm Jacobs;
2. Roelf Harms Driesman, landbouwer, beiden wonende te Oude Pekela;
3. Roelf Meertens Smid, olieslagersknecht, wonende te Scheemda, handelende in dezen
namens zijn vrouw Stijntje Harms Daveman;
4. Reina Harms Daveman, dienstmeid, eveneens wonende te Scheemda;
5. Jacobijna Harms Daveman, wollenaaister, wonende te Winschoten, zijnde de eerstgenoemde
comparante voor de ene en de laatstgenoemde comparanten als kinderen en representanten
van wijlen Harm Jacobs voornoemd voor de andere helft tot de nader te noemen goederen
gerechtigd, verkopen aan de landbouwer Sibolt Willems Dethmers, wonende te Oude Pekela,
vijf aan elkaar sluitende kampen land, te samen plm. vijf mudden groot, gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 13 voor 250 gulden.
Volgens aankomstbrief van 29 april 1807, destijds beleden voor pastoor Meurs en geëligeerden
te Oude Pekela en in het protocol van Oude Pekela ingeschreven, zijn de bovengenoemde
kampen land met nog een huis en tuin, ook aldaar gelegen en in die brief nader omschreven,
nog bezwaard ten laste van de transporteurs met een gereserveerd eigendomsrecht ten behoeve
van Frederik Willems Kok en diens vrouw Geessien Geerts, en is dit recht tengevolge van
overlijden overgegaan op hun beide kinderen Willem Freerks Kok en Geessien Freerks Kok,
tegenwoordige echtgenote van de schipper Jurjen Severwijns de Jonge. Bij akte van cessie van
25 september 1812, beleden voor mij, notaris, is het recht van gereserveerde eigendom van
Willem Freerks Kok overgedragen aan de scheepskapitein Harm Teunis Hut.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
223 - 31 dec. 1817.
1. Oktje Roelfs Driesman, landgebruikster, weduwe van Harm Jacobs, wonende te Oude
Pekela;
2. Roelf Meertens Smid, olieslagersknecht, wonende te Scheemda, handelende in dezen
namens zijn vrouw Stijntje Harms Daveman;
3. Reina Harms Daveman, dienstmeid, eveneens wonende te Scheemda;
4. Jacobijna Harms Daveman, wollenaaister, wonende te Winschoten, dragen het recht over aan
de landbouwer Roelf Harms Driesman, wonende te Oude Pekela, zijnde de zoon van de
voornoemde Oktje Roelfs Driesman en wijlen Harm Jacobs en broeder van de voornoemde
Stijntje Reina en Jacobijna Harms Daveman en dus tot de nader te noemen goederen als
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mede-erfgenaam van wijlen zijn vader Harm Jacobs voor een achtste gerechtigd, van een
huis getekend met nummer 594, met enig grond daarachter en een besloten ruime tuin met
vruchtbomen, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 13.
Overgedragen voor 475 gulden.
Volgens aankomstbrief van 29 april 1807, destijds beleden voor pastoor Meurs en geëligeerden
te Oude Pekela en in het protocol van Oude Pekela ingeschreven, zijn het bovengenoemde huis
en de tuin, ook aldaar gelegen en in die brief nader omschreven nog bezwaard ten laste van de
transporteurs met een gereserveerd eigendomsrecht ten behoeve van Frederik Willems Kok en
diens vrouw Geessien Geerts, en is dit recht tengevolge van overlijden overgegaan op hun beide
kinderen Willem Freerks Kok en Geessien Freerks Kok, tegenwoordige echtgenote van de
schipper Jurjen Severwijns de Jonge, wonende in hun schip. Bij akte van cessie van 25
september 1812, beleden voor mij, notaris, is het recht van gereserveerde eigendom van Willem
Freerks Kok overgedragen aan de scheepskapitein Harm Teunis Hut.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
224 - 31 dec. 1817.
Janna Hindriks Drent, zonder bijzonder beroep, weduwe van Jan Fransens Oltmans, wonende te
Oude Pekela, voor zover nodig bijgestaan door de landgebruiker Jan Klaasens Nieboer,
wonende te Nieuwe Pekela in zijn hoedanigheid van toeziend voogd over het minderjarig kind
van Janna Hindriks Drent voornoemd bij wijlen haar echtgenoot in echte verwekt en verder in
aanwezigheid van haar meerderjarige zoon, de landbouwer Pieter Jans Oltmans, inwonende bij
zijn moeder te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Hindrik Willems Drent, wonende bij zijn
schoonvader Pathuis te Oude Pekela, een smakschip met diens annexen, zoals laatst is bevaren
door de schipper Hindrik Jans Oltmans, zijnde tot dusver genaamd geweest "de vrouw
Johanna", doch zullende voortaan genaamd worden "de vrouw Afina", volgens meetcedul groot
30 lasten, hebbende een lengte van 65 voet en vijf duim, een breedte van 13 voet en vier duim
en een diepte van zes voet en zeven duim. Verkoopprijs: 900 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
225 - 31 dec. 1817.
In het huis van de koopman en kastelein Gerrit Stikker te Nieuwe Pekela vindt ten overstaan de
goud- en zilversmid Jan Nicolaas Hazelhoff, de bierbrouwer Freerk Boels Brouwer en Gerrit
Stikker voornoemd, in hun hoedanigheid zoals in de akte 1817-221 omschreven, de finale en
definitieve verkoop plaats van het in voornoemde akte beschrevene. De hoogste bieder is
gebleven Jan Nicolaas Hazelhoff voor een bedrag van 390 gulden waarvoor hij koper is
geworden. Jan Nicolaas Hazelhoff is mede-erfgenaam van wijlen Nicolaas Hazelhoff en vrouw
wijlen Elje Jans Uiling van wie de verkochte goederen destijds zijn betrokken.
Gedaan in aanwezigheid van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude Pekela
en van de landbouwer Jan Roelfs Luikens, wonende te Nieuwe Pekela [zie voor de provisionele
verkoop akte 1817-221].
1818
001- 2 jan. 1818.
In het huis van de veenmeester Harm Jans Middel te Oude Pekela vindt op verzoek van Meiltje
Renses, weduwe van de landgebruiker Harm Klaassens Potjewijt, wonende te Oude Pekela; de
korenmolenaar Nanno Jans Mulder, wonende te Noordbroek, handelende in dezen namens zijn
vrouw Renske Harms Potjewijt; de landgebruiker Ailko Doedens Eltjens, wonende te Oude
Pekela, handelende in dezen namens zijn vrouw Jantje Harms Potjewijt; de landgebruiker Geert
Harms Potjewijt, wonende te Oude Pekela; de bakkersknecht Hindrik Harms Potjewijt,
wonende te Bellingwolde; de schipper Jan Greven, wonende te Oude Pekela, in dezen
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handelende namens zijn vrouw Hintje Harms Potjewijt; de schipper Berend Jacobs Wichers,
wonende te Oude Pekela, handelende in dezen namens zijn vrouw Meiltje Klaassens Potjewijt
en de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Klaas Harms Potjewijt bij wijlen Jeltje
Jans Mooi in echte verwekt, zijnde Nanno Jans Mulder voornoemd, als principale en de
schipper Pieter Berends Kolk, wonende te Oude Pekela als toeziend voogd; de openbare
verkoop plaats van de bij toestemming van de rechtbank te Winschoten bij akte van 17
december 1817 genoemde goederen, bestaande uit:
Perceel 1: een huis getekend met nummer 745 en tuin met diens annexe schuren, thans
bewoond en gebruikt door de genoemde weduwe Potjewijt, staande en gelegen te
Oude Pekela, noordkant tegenover het benedenste verlaat, gelijk het is aangekocht
volgens koopbrief van 4 mei 1776, destijds beleden te Wedde voor de Drost
Muntinghe.
Verder wordt te koop gepresenteerd alles was de verkopers zelf hebben liggen op nummer
13, noordkant, stadsgrond, te Oude Pekela, te weten:
Perceel 2: zes aan elkaar liggende kampen groen- en bouwland, groot tezamen plm. achtenhalf
mudde;
Perceel 3: zes dito aan elkaar liggende kampen groen- en bouwland, tezamen groot plm. negen
en drieachtste mudde;
Perceel 4: vier dito aan elkaar liggende kampen groen- en bouwland, tezamen groot plm. acht
mudden;
Perceel 5: plm. vier mudde dallen;
Perceel 6: een dal van ongeveer twee mudde met nog ongeveer 15 banken aangesneden
hoogveen, alles gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 12;
In de plaatsen nummers 18 en 19/2:
Perceel 7: een dal van plm. drie mudde, waarop nog enig hoogveen etc., liggende dit alles aan
elkaar te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaatsen 18 en 19/2;
In de plaats van Willem Kiers:
een kamp groenland, groot plm. twee deimt.
Het eerste perceel wordt door de verkopers ingetrokken.
Het achtste perceel wordt verkocht aan Jan Aukes Doornbos, wonende te Zuiderveen, voor 745
gulden.
Tevens worden de percelen 2, 3, 4 en 5, gelegen op de plaats nummer 13, door de verkopers
ingetrokken.
De percelen 6 en 7 worden verkocht aan de landgebruikers Klaas Okkes Kuiper en Sibolt
Willems Dethmers, wonende te Oude Pekela, voor 158 gulden.
Gedaan in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de veenmeester Harm
Jans Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
002 - 3 jan. 1818.
Wilhelmus Johannes ter Schouw, medicinae doctor, wonende te Winschoten verkoopt bij opbod
aan de meestbiedende zijn huis getekend met nummer 775 met een tuin, staande en gelegen te
Oude Pekela, noordkant, eigen grond. De definitieve verkoop zal plaatsvinden op 10 januari a.s.
[akte van finale verkoop niet aangetroffen].
Het hoogste bod is gedaan door de schipper Hero Willems Kiers, wonende te Oude Pekela voor
1.115 gulden, waarvoor hij provisioneel koper is geworden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
003 - 6 jan. 1818: [repertorium].
Verklaring van Pieter Reints Brons, Egbert Wildeboer en Klaas Franken, allen uit Oude Pekela,
dat Rubertus Borchers in leven med. doct. 23 jaar geleden te Steenbergen (?) is overleden.
004 - 7 jan 1818: [repertorium].
Volmacht van Petrus Ludovicus Cox, r.k. pastoor, thans te Kleinemeer op de heer [Jan]
Veenhoven, griffier bij het vredegerecht van het kanton Hoogezand.
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005 - 7 jan. 1818.
Klaas Tonnis Metus, gewezen bakker, ingevolge vonnis van de rechtbank te Winschoten van 12
november 1817 en op 28 november 1817 gerechtelijk aangezegd aan Eltje Abels Degenhart en
vrouw Roelfje Willems, wonende te Nieuwe Pekela, tegen wie dat vonnis is gewezen, verkoopt
in het openbaar aan de meestbiedende en wel provisioneel ten bate of schande van genoemde
Eltje Abels Degenhart en vrouw, in het huis van Harm Roelfs Pothuis te Nieuwe Pekela, een
huis getekend met nummer 169 met een tuin en een stuk land daarachter, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 23 door genoemde Eltje Abels Degenhart en
vrouw aangekocht van Jan Menses ingevolge koop en cessiebrief van 27 november 1807 te
Oude Pekela voor pastoor Meurs en geëligeerden beleden en volgens welke koop- en cessiebrief
de voormelde Klaas Tonnis Metus houder is van het recht van gereserveerde eigendom over
deze goederen, krachtens welk recht deze goederen aan Metus gerechtelijk zijn toegewezen en
dus door hem verkocht mogen worden.
De hoogste bieder is geweest de koopman Jan Hindriks de Boer, wonende te Nieuwe Pekela,
die op het huis en de tuin geboden heeft 395 gulden en op het stuk land 385 gulden waarvoor hij
provisioneel koper is geworden. De finale veiling zal worden gehouden op 14 januari a.s.
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van de brouwer, de genoemde Harm Roelfs Pothuis en
van de schipper Harm Harms Hulst, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
006 - 8 jan. 1818.
Wilhelmus Engelbertus Uchtman, thans zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela,
zijnde hiertoe gemachtigd door zijn broer, de koopman Pieter Uchtman, wonende te Antwerpen,
verkoopt in het openbaar een huis met een gedeelte grond waar voorheen een blokmakerswerf
was gevestigd en daarbij een nieuw getimmerd huis, alles staande en gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op de nummers 14 en 14½, welk huis getekend is met de nummers 28 en
29 en in welk huis de voornoemde Pieter Uchtman altijd heeft gewoond en de
kruideniersnegotie heeft uitgeoefend, welk goederen de genoemde Pieter Uchtman in zijn bezit
heeft gekregen ingevolge een koop- en cessiebrief van 23 juli1810, destijds beleden voor de
rechter van de Jurisdictie van Wedde en Westerwoldingerland.
De hoogste bieder is geweest de scheepskapitein Jacob Hindriks Buining, wonende te Oude
Pekela, met 1.270 gulden, waarvoor hij koper is geworden. Gedaan en opgemaakt te Oude
Pekela in het huis van de logementhouder en kastelein Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de schipper Frans H. Zeven, eveneens wonende te Oude Pekela.
007 - 10 jan. 1818.
Wicher Everts Duin, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verklaart voor de heren Jan
en Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela, op zijn scheepstimmerwerf te Oude
Pekela in de loop van het gepasseerde jaar te zijn begonnen en tot nog toe voortgezet te hebben
het in daghuur bouwen van een nieuw praamschipshol, zijnde lang ongeveer 56 voet, breed over
de berghouten ongeveer 12 voet en hol op zijn uitwatering plm. vier en een half voet, alles
Groninger maat. Het schip zal verder worden afgebouwd door de gebroeders Kranenborg
voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
008 - 12 jan. 1818: [repertorium].
Toestemming van Aaltje Sterenborg, geassisteerd door haar man Harm E. Sparreboom uit Oude
Pekela dat haar zoon Egbert Borchers uit Appingedam, trouwt met Eltjedina Tomas Doornbos.
009 - 12 jan. 1818.
Jan Jans van Lintel, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de scheepskapitein Melle
Melles Pott, wonende te Oude Pekela, een huis getekend met nummer 488 met een tuin
daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond. Verkoopprijs: 715
gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem I.. Bultena in aanwezigheid van
de scheepskapiteins Pieter Berends Kolk en van Hero Willems Kiers, wonende te Oude Pekela.
010 - 12 jan. 1818.
In het huis van de kastelein Willem I. Bultena te Oude Pekela vindt op verzoek van de
scheepskapiteins Pieter Berends Kolk en Hero Willems Kiers, wonende te Oude Pekela, in hun
hoedanigheid van gemachtigden door Derk Geerts Kuiper en vrouw Geessien Hindriks alsmede
door Geert Hindriks Lammerts en vrouw Matje Jacobs, die als kinderen en erfgenamen van
wijlen Hindrik Lammerts en vrouw wijlen Anna Geerts eigenaren zijn van de nader te noemen
vaste goederen, in het openbaar verkocht: een huis en tuin met de daarachter liggende halve
veenplaats, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de nummers 25 en 26,
wordende thans door voornoemde Derk Geerts Kuiper en vrouw bewoond. [volgt onduidelijke
opsomming van het verkochte].
Gedaan in aanwezigheid van de koopman en kastelein Willem I. Bultena en van de koopman
Jan Jans van Lintel, beiden wonende te Oude Pekela.
011 - 14 jan. 1818.
Finale verkoop van de bij aktenummer 1818-005 genoemde goederen in het huis van Harm
Roelfs Pothuis te Nieuwe Pekela.
De hoogste bieder op het huis, de tuin en het land is geweest de varensgezel Jannes Jacobs
Wegener, wonende te Nieuwe Pekela die voor deze goederen geboden heeft een bedrag van
1.215 gulden, die hij verklaarde mede geboden te hebben voorzijn vrouw Geessien Hindriks
Drent en voor welk bedrag hij de finale koper is geworden.
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van de brouwer Harm Roelfs Pothuis en de bakker Jan
Andries IJmker, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
012 - 16 jan. 1818.
Op verzoek van de schipper Pieter Jans Oosterend, namens zijn vrouw Fennechien Okkes; de
schoolonderwijzer Berend van Dijk, namens zijn vrouw Wiske Okkes; de koopvrouw Anna
Harms Kok; de schipper Jannes Tjebbes de Jonge, namens zijn echtgenote Aaffijn Johannes
Kok, allen wonende te Oude Pekela; van de commies op het bureau van Registratie te
Winschoten Andries Kroon; van de olieslager Gerrit Gerrits Ebling, wonende te Oude Pekela
namens zijn vrouw Aaffijn Klaassens en van mr. Rudolf de Sitter, openbaar notaris te
Winschoten als vertegenwoordiger van de personen Jan Reints Brons, Harm Leenderts Kok en
Boele Okkes, allen wonende te Oude Pekela en Haike Harms Kok, weduwe van Harm
Klaassens Ulder, wonende te Harlingen als afwezige erfgenamen van wijlen Harm Harms Kok
en vrouw Esse Okkes, in leven echtgenoten te Oude Pekela, worden verkocht:
1. een huis getekend met nummer 113 met een tuin, door de genoemde Harm Harms Kok en
vrouw in leven bewoond en gebruikt, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op de plaats nummer één boven de Veendijk;
2. een zitplaats in de hervormde kerk van Oude Pekela.
De hoogste bieder op het huis en de tuin is geweest de schipper Albert Hindriks Schuring,
wonende te Oude Pekela, die daarvoor geboden heeft een bedrag van 750 gulden. Op de
zitplaats in de kerk is het hoogste bod geweest 65 gulden, geboden door de pelmolenaar Remke
IJsebrands Klatter, eveneens wonende te Oude Pekela, voor welke biedingen zij koper zijn
geworden.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Gerhardus Koops, eveneens wonende te Oude
Pekela.
013 - 16 jan. 1818.
Openbare verkoop van een nader te specificeren scheepsportie op verzoek van de beneficiaire
erfgenamen van wijlen de koopman Jan Muller, zijnde Aaltje Hansens Kneubel, weduwe van
Richt Eppes, zonder beroep, wonende te Sappemeer als voogdes over haar minderjarige
kinderen en van Gerhardus Uchtman, zonder beroep, wonende te Groningen, in zijn
hoedanigheid van toeziend voogd over deze minderjarige kinderen van wijlen Jan Muller
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voornoemd, bij wijlen Johanna Uchtman in echte verwekt. En verscheen bij dezen de koopman
Udo Freerks Zuiderveen, wonende te Oude Pekela, gemachtigd door de genoemde weduwe van
Richt Eppes en Gerhardus Uchtman.
De verkoop betreft 8/64 of 4/32 aandelen in het kofschip "de Noordstar", wordende thans door
Jannes Tjebbes de Jonge als schipper bevaren, behorende tot de nalatenschap van wijlen de
koopman Jan Muller voornoemd.
De hoogste bieder is de heer Udo Freerks Zuiderveen voornoemd, wonende te Oude Pekela, die
geboden heeft een bedrag van 275 gulden, voor welk bedrag hij koper is geworden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens wonende te Oude
Pekela.
014 - 19 jan. 1818: [vermeld in het repertorium onder 015].
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Albert
Harmannus Tap, eveneens wonende te Oude Pekela, een smakschip, zullende genoemd worden
"de Vrouw Hillegina" met toebehoren, zoals laatst door de schipper Soeke Bakker is bevaren,
liggende thans in de haven van Termunterzijl. Het schip is in de kiel plm. 70 voet lang, breed
over de berghouten plm. 17 voet en hol op zijn uitwatering7 3/4 voet en bij de
scheepstimmerbaas Boele Piekes de Weerdt te Oude Pekela in het afgelopen jaar nieuw
gebouwd. Verkoopprijs: 2.700 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze en van de kapitein Jan Reints Brons, eveneens wonende te Oude Pekela. [zie ook akte
1818-016].
015 - 19 jan. 1818: [niet aanwezig; vermeld in het repertorium onder 014].
Toestemming van Jan Hendrik Neelmeijer uit Oude Pekela dat zijn zoon Hermannus Bernardus
Neelmeijer trouwt met mejuffrouw Wilhelmina Hellendoorn te Utrecht.
016 - 19 jan. 1818.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Jan
Reints Brons, eveneens wonende te Oude Pekela, een smakschip, genaamd "de Vrouw
Hillegina" met toebehoren, zoals laatst door de schipper Albert Harmannus Tap is bevaren,
liggende thans alhier te Oude Pekela. Het schip is in de kiel plm. 70 voet lang, breed over de
berghouten plm. 17 voet en hol op zijn uitwatering 7¾ voet en volgens aankoopbrief van 7 mei
1800 in het Veendammer protocol is ingeschreven, op Martenshoek door de scheepstimmerman
Otto Kornelis Bijlholt nieuw uitgehaald. Verkoopprijs: 1.700 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze en van de schipper Albert Harmannus Tap, eveneens wonende te Oude Pekela. [zie ook
akte 1818-014].
017 - 20 jan. 1818.
Nanno Jans Mulder, korenmolenaar, wonende te Noordbroek, verkoopt aan de bakker Hindrik
Jans Haveman, wonende te Oude Pekela, een apart besloten tuin met vruchtbomen, gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, kort bij en achter de woning van de koper, op de nummers 7
en 8/2. Verkoopprijs: 95 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
018 - 21 jan. 1818.
Hindrik Berends Smedes, koopman, wonende op de Oude Zijl bij Nieuweschans, handelende in
dezen mede voor de koopman Jan Aikes Sanders, eveneens wonende te Nieuweschans,
verkoopt aan de praamschipper Jan Wessels Tunteler, inwonende bij zijn moeder te Nieuwe
Pekela, een bevaren schuitje, groot plm. acht last met zijn toebehoren, zoals reeds door de koper
is aanvaard. Verkoopprijs: 150 gulden.
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Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
019 - 22 jan. 1818.
Harm Harms Luringh, landgebruiker, wonende te Vlagtwedde, handelende in dezen in zijn
hoedanigheid van Buurmeester van het ronde loeg Vlagtwedde, verkoopt in deze kwaliteit aan
Berend en aan Geert Tammes, gebroeders en landgebruikers, eveneens wonende te Vlagtwedde,
een stuk ongecultiveerd land liggende rondom de korenwindmolen bij en ten noorden van
Vlagtwedde. Verkoopprijs: 226 gulden.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
020 - 24 jan. 1818: [repertorium].
Verklaring van Meilof Jans de Jonge, Klaas Hindriks de Grooth en Harm Alberts Potjewijt,
allen uit Nieuwe Pekela, dat Wolter Jurjens de Boer in de herfst van 1814 op zee verongelukt en
gebleven is.
021 - 24 jan. 1818.
De weduwe van Harm Harms de Weerdt, genaamd Elisabeth Klaassens Jonker, zonder
bijzonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, draagt over door ruil, met toestemming en
goedkeuring van haar kinderen, aan haar zoon, de scheepskapitein Harm Harms de Weerdt en
zijn echtgenote Jantje Alberts Hubert, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, haar huis zoals
thans door haar wordt bewoond en gebruikt, zijnde getekend met nummer 465 met een
daarachter liggende tuin met een opstrekking en een dwarskamp alles bij- en aan elkaar, staande
en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer 20. Daarentegen
draagt Harm Harms de Weerdt, mede namens zijn vrouw Jantje Alberts Hubert, over aan zijn
moeder voornoemd, zijn huis getekend met nummer 458 en tuin, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, eigen grond, op nummer 22, met bijbetaling.
Verder waren hierbij aanwezig de scheepskapitein Klaas Harms de Weerdt en Elizabeth Harms
de Weerdt, zoon en dochter van de eerstgenoemde comparant, de laatste zonder beroep en
wonende te Nieuwe Pekela, die verklaarden met deze ruil akkoord te gaan.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de eerstgenoemde comparante in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de
oud-schipper Jan Pieters Schuring, wonende te Nieuwe Pekela.
022 - 24 jan. 1818.
Voorlopige verkoop door de koopman Roelf Klaassen, wonende te Nieuwe Pekela, van:
1. een huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats
nummer 29, wordende thans door Klaas Roelfs Klaassen gehuurd. Het huis getekend met
nummer 197;
2. een losse tuin daarachter, mede op stadsgrond op hetzelfde nummer 29 gelegen;
3. een aparte tuin mede aldaar op nummer 29 gelegen, met meer dan 50 vruchtbomen;
4. drie kampen land, eveneens aldaar gelegen;
5. een huis, schuur en tuin, mede gelegen op nummer 29;
6. een optrekken, zijnde groenland in twee kampen land, groot plm. drie mudden;
7. een gebouw, zijnde de zogenaamde stokerij met de grond daarachter, mede staande en
gelegen te Nieuwe Pekela op nummer 29;
8. een huis, zijnde een bakkerij, getekend met nummer 264, schuur en tuin, staande en gelegen
te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 43, wordende thans gehuurd door Jan
Jans de Vries;
9. de vergraving van a aandeel in een veenplaats in het Veenhuister veen, bekend onder
nummer 28.
Op het eerste en tweede perceel is het hoogste bod geweest 900 gulden, gedaan door de
koopman Klaas Roelfs Klaassen, wonende te Nieuwe Pekela.
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Op het derde perceel is het hoogste bod geweest 80 gulden, gedaan door de landbouwer Pieter
Klaassens Bakker, wonende op de Ommelanderwijk.
Op het vierde perceel is het hoogste bod geweest 470 gulden, gedaan door de landbouwer Klaas
Ennes Oosten, wonende te Nieuwe Pekela.
Op het vijfde perceel is het hoogste bod geweest 150 gulden, gedaan door de arbeider Stoffer
Joestens Tuinhout, wonende te Nieuwe Pekela.
Op het zesde perceel is het hoogste bod geweest 480 gulden, gedaan door Klaas Roelfs
Klaassen voornoemd.
Op het zevende perceel is het hoogste bod geweest 200 gulden, gedaan door Pieter Klaassens
Bakker, voornoemd.
Op het achtste perceel is het hoogste bod geweest 380 gulden, gedaan door de landbouwer
Willem Roelfs Panneman, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam.
Op het negende perceel is het hoogste bod geweest 1.210 gulden, gedaan door Klaas Roelfs
Klaassen voornoemd.
De definitieve verkoop zal zijn op 31 januari a.s.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
023 - 26 jan. 1818.
Harm Leenderts Kok, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de scheepskapitein Hero
Willems Kiers, eveneens wonende te Oude Pekela, zijn kofschip genaamd "de vrouw Sophia"
met toebehoren zoals door de verkoper het laatst als schipper is bevaren en thans ligt in de
haven te Muiden. Het schip is plm. 70 roggelasten groot. Verkoopprijs: 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
getuigen Pieter Jans Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden van behoorlijke
ouderdom en wonende te Oude Pekela.
024 - 26 jan. 1818.
Testament door de timmerman Klaas Jans Volders, wonende te Blijham. Hij legateert en
vermaakt aan zijn echtgenote Trientje Hiskes Nijboer het vruchtgebruik tijdens haar leven van
alle losse, vaste, roerende en onroerende zaken.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
koopman Udo Freerks Zuiderveen, de rentenier Theodorickus Romelingh, de oud-schipper
Pieter Jans Oosterend en de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, allen wonende te
Oude Pekela.
025 - 26 jan. 1818.
Testament door Trientje Hiskes Nijboer, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de
timmerman Klaas Jans Volders, wonende te Blijham. Zij legateert en vermaakt aan haar
echtgenoot Klaas Jans Volders het vruchtgebruik tijdens zijn leven van alle losse, vaste,
roerende en onroerende zaken.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
koopman Udo Freerks Zuiderveen, de rentenier Theodorickus Romelingh, de oud-schipper
Pieter Jans Oosterend en de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, allen wonende te
Oude Pekela.
026 - 26 jan 1818: [repertorium].
Volmacht van Theodorickus Ebe Romelingh uit Oude Pekela op Jan Berend Hoon uit Borst (?)
bij Zutphen om te verkopen een zeker huis binnen Zutphen.
027 - 26 jan. 1818.
1. Samuel Juda Oppenheim, koopman, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen namens
zijn vrouw Roosje Abrahams en voor zijn zwager Isaak Abrahams Weinberg, wonende te
Weener (Dld);
2. Samuel Baruch de Beer, koopman, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen namens
zijn vrouw Henriette Abrahams, zijnde de genoemde Roosje en Henriette Abrahams en Izaak
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Abrahams Wijnberg meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Abrahams Isaaks en
vrouw wijlen Rebekka Isaaks, verkopen de vaste goederen, waarvan hieronder een nadere
omschrijving zal worden gedaan, afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Abraham Isaaks
en vrouw wijlen Rebekka Isaaks en welke aan de comparanten voor hun respectieve
vrouwen en in hoedanigheid voor hun minderjarige broeder en zuster, staande onder voogdij
van de koopman Juda Gerson Oppenheim, wonende te Nieuweschans als voogd en van de
koopman Jochum Davids Koch, wonende te Appingedam, als toeziend voogd in
mandeligheid nog toekomen. Deze goederen bestaan uit:
1. een huis getekend met nummer 632 met een tuin, zoals thans door genoemde Samuel Juda
Oppenheim en vrouw wordt bewoond en gebruikt, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nummer 10;
2. een klein huisje getekend met nummer 631 met een klein stukje grond daarbij, staande en
gelegen naast en ten westen van het vorige perceel te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond,
ongedeeld op nummer 10 letter A;
3. een kamp land, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 9;
4. nog een kamp land, mede aldaar achter de voorgaande gelegen;
5. een huis en bleekveld, staande en gelegen te Veendam aan het Oosterdiep, letter A, nummer
zeven.
Het hoogste bod op perceel 5 is geweest 500 gulden, gedaan door de koopman Abraham
Sanders van der Zijl, wonende te Veendam. De overige percelen zijn ingetrokken.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van varensgezel Lammert Engels Dijk, eveneens wonende te Oude
Pekela.
028 - 26 jan. 1818.
Geertruida Harms Schuir, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela, weduwe van
Wilke Jans Kronenborg, in dezen in hoedanigheid van wettige voogdes over haar minderjarige
kinderen bij genoemde Kronenborg in echte verwekt alsmede voor haar zelf, heeft van de
rechtbank te Winschoten toestemming gekregen om de hierna beschreven woning en tuin cum
annexis, die door haar en haar overleden echtgenoot voor 1.200 gulden is verkregen volgens
koop- en cessiebrief van 25 mei 1810 in het protocol van Oude Pekela ingeschreven in
aanwezigheid van de toeziende voogd over de genoemde minderjarige kinderen, zijnde de
kleermaker Berend Kronenborg, wonende te Oude Pekela, te verkopen een huis met tuin en
alles wat er bij hoort, zijnde het huis getekend met nummer 778. Alles staande en gelegen te
Oude Pekela, noordkant, eigen grond, bij de zogenaamde nieuwe huizen.
De betaling moet door de koper gedaan worden aan de scheepskapitein Harm Teunis Hut,
wonende te Oude Pekela aangezien deze het recht van gereserveerde eigendom over deze
goederen heeft.
Het hoogste bod is gedaan door de genoemde Harm Teunis Hut voor 575 gulden, voor welk
bedrag hij koper is geworden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze en van de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, eveneens wonende te Oude Pekela.
029 - 26 jan. 1818.
Lammert Engels Dijk, stuurman, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor hem zelf
en namens zijn zuster Elizabeth Engels Dijk, wonende te Rotterdam en de gerechtsdienaar
Luiken Hoppema, wonende te Winschoten, handelende in dezen namens zijn echtgenote Aafje
Engels Dijk. Deze comparanten, in hun hoedanigheid van en tevens de minderjarige kinderen
van wijlen Mense Engels Dijk en vrouw Jantje Derks Smilde, welke minderjarige kinderen door
de armverzorgers van de gereformeerde kerk te Oude Pekela worden onderhouden, eigenaren
zijnde van een huis getekend met nummer 686 en van de daarbij behorende grond, staande en
gelegen te Oude Pekela, stadsgrond, op de zogenaamde Veendijk aan de westzijde, welk huis en
grond afkomstig is uit de nalatenschap van wijlen Engel Lammerts Dijk en vrouw wijlen
Geessien Dijk, in leven grootvader en grootmoeder over de bedoelde minderjarige kinderen van
wijlen Mense Engels Dijk en vrouw en vader en moeder over de genoemde Lammert, Elisabeth
en Aafje Engels Dijk, verkopen in het openbaar genoemd huis in aanwezigheid van o.a. de
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korenmolenaar Jan Teunis Klatter, wonende te Oude Pekela, in hoedanigheid van armverzorger
of diaken bij de hervormde gemeente te Oude Pekela.
Het hoogste bod is gedaan door de arbeider Jans Berends van der Veen, wonende te Oude
Pekela, voor 270 gulden voor welk bedrag hij koper is geworden.
De zilversmid Okko Hindriks Huizing, eveneens wonende te Oude Pekela, stelt zich borg.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de veenmeester en logementhouder Harm
Jans Middel in aanwezigheid van deze en van de koopman Samuel Baruch de Beer, eveneens
wonende te Oude Pekela.
030 - 27 jan. 1818.
Harm Everts Evers, erfgezeten, wonende te Blijham, handelende in dezen namens de
bootjesmaker Gerrit Teunis Tin en echtgenote Kenna Busscher, wonende te Oude Pekela,
verkoopt in het openbaar:
1. een huis getekend met nummer 140 met de daarachter liggende tuin, staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer vier boven de Veendijk;
2. een huis getekend met de nummers 141 en 142, met een daarachter gelegen tuin, eveneens
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer vier.
Het hoogste bod op het tweede perceel is geweest 435 gulden, gedaan door de timmerman Derk
Pieters Meijering, wonende te Oude Pekela. De bakker en koopman Ludolf Heres, eveneens
wonende te Oude Pekela, stelt zich borg. Het eerste perceel is niet verkocht.
[Uit de bij deze akte behorende volmacht van Gerrit Teunis Tin en Kenna Busscher blijkt dat
Harm Everts Evers nog aanspraak heeft op deze goederen volgens akten van 1 juli 1791,
beleden te Bellingwolde en van 22 november 1813, beleden te Winschoten].
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke Tonnis in aanwezigheid van deze
en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Oude Pekela.
031 - 28 jan. 1818.
Harm Derks Hesseling, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, als het recht op de nader
te noemen vordering alleen en te volle aan zich hebbende gekregen van de overige medeerfgenamen en kinderen van wijlen Derk Harms Hesseling bij scheiding en deling van diens
nalatenschap, draagt dit recht over aan de eerzame rentenier Teunis Jans Klatter en aan diens
echtgenote Jantje Remmers, eveneens wonende te Oude Pekela, zodanige bedrag van 800
gulden restant koopschatspenningen van een huis, schuur en tuin, staande en gelegen te Oude
Pekela, zuidkant, eigen grond, kort bij het benedenste verlaat, zoals de koopman Levi Lazarus
en echtgenote Elle Mozes, eveneens wonende te Oude Pekela, aan de voornoemde comparant
cedent nog schuldig zijn volgens cessiebrief van 6 mei 1803 te Oude Pekela voor de heer De
Raadt als rechter van Bellingwolde en Blijham destijds beleden en door de originele koopbrief
van 5 mei 1801 voor dezelfde gepasseerd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Derks Hesseling voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
032 - 28 en 29 jan. 1818.
Op verzoek van de schipper Hindrik Okkes Kuiper, wonende te Oude Pekela, wordt bij de
woning van Klaas Okkes Kuiper aldaar, de openbare verkoop gehouden van de mobiele
goederen van genoemde Hindrik Okkes Kuiper. [Volgt lijst met goederen en hun kopers].
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de
commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
033 - 29 jan. 1818.
Op verzoek van:
1. Geertje Dieters, echtgenote van de landgebruiker te Nieuwe Pekela Berend Popkes;
2. Jantje Dieters, weduwe van de zonder beroep zijnde Boele Huising, wonende te Nieuwe
Pekela;
3. de kinderen van wijlen Annegien Dieters, bij wijlen Siegert Kornelius in echte verwekt,
zijnde
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a. Hillegien Siegerts, echtgenote van de landgebruiker Andries Jans Kor, wonende te
Meeden;
b. Annechien Dieters, minderjarige dochter van wijlen Dieterd Siegerts bij Lummina Jans
Nieboer in echte verwekt, staande onder toezicht van genoemde Lummina Jans Nieboer,
zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela als moeder en wettig voogdes en van Berend
Popkes voornoemd, als toeziend voogd;
4. Klaas Egberts van der Veen, koopman, wonende te Winschoten, als zoon van Egbert Jurjens
bij wijlen Janna Dieters in echte verwekt;
5. de kinderen van wijlen Roelf Dieters bij Rikste Berends in echte verwekt, zijnde
a. Dieterd Roelfs de Boer, landbouwer;
b. Ben Roelfs de Boer, boerenknecht, beiden wonende te Nieuwe Pekela;
c. Hillegien Roelfs, echtgenote van Louter Christiaans, voorheen bakker, wonende te Oude
Pekela;
d. Tjabbegien Roelfs, dienstmeid, wonende te Nieuwe Pekela;
e. Annegien Roelfs, dienstmeid, wonende te Nieuwe Pekela.
Allen tezamen kinderen en kindskinderen van wijlen Dieterd Roelfs en echtgenote, wijlen
Hillegien Jans, in leven echtgenoten te Nieuwe Pekela.
Zij verkopen in het openbaar de volgende vaste goederen behorende tot de nalatenschap van
genoemde Dietert Roelfs en vrouw Hillegien Jans, bestaande uit:
1. een huis, getekend met nummer 456, schuur, tuin en landerijen, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, eigen grond, in de plaats nummer 22;
2. een kamp groenland, groot plm. 1¾ mudde;
3. een kamp bouwland, groot plm. twee mudden;
4. een dito kamp;
5. een kamp, groot plm. ¾ mudde;
6. een kamp bouwland, groot plm. 3½ mudde;
7. een dito kamp, groot plm. twee mudden;
8. een dal, groot plm. 1½ mudde;
9. een dito dal, even groot;
10. een dito dal;
11. acht bonken onaangesneden veen;
12. vier bonken onaangesneden veen;
13. de eigendom van een heemstede, mede in de voornoemde plaats gelegen..
Het hoogste bod op alle percelen te samen is geweest 1.650 gulden, gedaan door de
landgebruiker Willem Klaassens Nieboer, wonende te Nieuwe Pekela, waarvoor hij koper is
geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels in
aanwezigheid van deze en van de schipper Reinder Jans Boeling, mede wonende te Nieuwe
Pekela.
034 - 29 jan. 1818.
Grietje Harms, zonder beroep, weduwe van de schipper Freerk Peper en haar kinderen, de
varenspersoon Jan Freerks Peper, de varenspersoon Johannes Ekko Curth, handelende namens
zijn vrouw Lummegien Freerks Peper, de bakker Bastiaan Meening, handelende namens zijn
vrouw Janna Freerks Peper, de schipper Jacob Hindriks Buining, handelende namens zijn
echtgenote Wupke Freerks Peper en de koopman Izak de Jonge, handelende namens zijn vrouw
Pietje Freerks Peper, allen wonende te Oude Pekela, verkopen aan de schipper Geert Harms Pot
en echtgenote Roelina Albertus Bonnes, eveneens wonende te Oude Pekela, een huis getekend
met nummer 149 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op nummer vijf. Verkoopprijs: 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkopers in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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035 - 30 jan. 1818.
Margijn Jacobs Drajer, weduwe van Geert Hindriks Leekster, zonder bijzonder beroep, zijnde
bijgestaan door haar zoon, de arbeider Tonnijs Geerts Leekster, beiden wonende te Nieuwe
Pekela, neemt op rente van de landgebruiker Freerk Klaassens Harding, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, een bedrag van 385 gulden. Stellen als onderpand twee aan elkaar sluitende
kampen groen- en bouwland, groot plm. drie mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op nummer 17.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pott in aanwezigheid van
de schippers Gerhardus Menzens en Reinder Jans Boeling, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
036 - 31 jan. 1818.
Wijndelt Derks de Grooth, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt:
1. een 1/32 aandeel in het kofschip "de vrouw Catharina", gevoerd wordende door kapitein
Hindrik Harms Bakker, liggende thans te Amsterdam;
2. een 1/64 aandeel in hetzelfde kofschip;
3. een vrouwenzitplaats in de gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela in het nieuwe einde aan de
noordkant in de vijfde bank van achteren.
Het hoogste bod op het eerste perceel is gedaan door Harm Hindriks Koster, landgebruiker te
Nieuwe Pekela, voor 170 gulden.
Het hoogste bod op het tweede perceel is gedaan door Jan Harms Koster, landgebruiker,
wonende te Nieuwe Pekela, voor 85 gulden.
Het hoogste bod op het derde perceel is gedaan door Nanne Hinderks de Boer, landgebruiker te
Nieuwe Pekela, voor 48 gulden.
Alle genoemde bieders zijn koper geworden.
Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van de koopman Roelf Klaassen, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
037 - 2 febr. 1818.
Wibrandus Kranenborg, negotiant en eigenaar, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
landbouwer Hindrik Jans Hits en zijn echtgenote Wijpke Aikes Nannings, wonende te
Veenhuizen onder Onstwedde, twee aan elkaar sluitende kampen kleiland, gelegen in de Gare te
Blijham, te samen groot plm. zeven deimatten. Verkoopprijs: 3.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
038 - 2 febr. 1818.
Harm Teunis Hut, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Geert Hindriks
Luurts, wonende te Veendam, het hol van een kofschip, genaamd "De Twee Gebroeders", groot
plm. 65 last, liggende thans te Harlingen, laatst door hem verkoper als schipper bevaren en in
1814 te Oude Pekela gebouwd. Verkoopprijs: 1.400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
039 - 3 febr. 1818.
Willem Hendriks Kuiper, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verklaart dat op zijn
scheepswerf te Oude Pekela in het jaar 1814 is gebouwd en fris van de bijl te water is gelaten
het kofschip, genaamd "De Twee Gebroeders", het laatst bevaren door de schipper Harm Teunis
Hut, zijnde lang over de stevens 79 voet, breed over zijn berghouten 17 voet en negen duim en
hol op zijn uitwatering acht voet en negen duim, alles Groninger maat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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040 - 4 febr. 1818: [repertorium].
Willem Hindriks Kuiper, Timen H. Kuiper en Alle H. Buining, allen uit Oude Pekela, verklaren
dat Geselina R. Fijn, Harmannus A. Sterenborg en Scheltje Jans overleden zijn.
041 - 5 febr. 1818: [repertorium].
Volmacht van Claas Harms de Weerdt uit Nieuwe Pekela op zijn vrouw Lubbegien Alb. Hubert
generaal tot alles.
042 - 5 febr. 1818.
Jantje Wichers Panneman, zonder beroep, weduwe van Jan Egberts de Jonge en haar kinderen,
de schipper Wijger Jans Panneman, mede verschenen voor zijn broer Hemmo Jans de Jonge,
schipper te Groningen, verder Kristijaan Kaspers Bakker, bakker, handelende voor zijn vrouw
Harmke Jans; Lammert Everts Gust, schipper, handelende voor zijn vrouw Geertje Jans de
Jonge en tenslotte Jantje Jans de Jonge, zonder beroep, allen wonende te Nieuwe Pekela,
verkopen aan de schipper Jurjen Kaspers Dijk en aan diens echtgenote Jantje Freerks Witkop,
wonende te Oude Pekela, de eerstgenoemde comparantes tjalkschip, genaamd "De Drie
Gebroeders", groot volgens het meetcedul 17 lasten, zoals het laatst door de schipper Lammert
Everts Gust is bevaren. Zijnde dit tjalkschip door de scheepstimmerman Hindrik Klaassens
Kuiper te Oude Pekela nieuw gebouwd in het jaar 1799 en volgens bijlbrief in dat jaar op 6
maart te Oude Pekela gepasseerd voor pastoor Meurs en geëligeerden. Verkoopprijs: 800
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de verkoopster in aanwezigheid van de
oud-commandeur ter zee Wolterus Johannis Kuen en van Freerk Boels Brouwer, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
043 - 5 febr. 1818.
Op verzoek van Geertje Derks, zonder bijzonder beroep, weduwe van Sibolt Freerks, wonende
te Nieuwe Pekela, handelende als gemachtigde van Albert Fransen en echtgenote Tietje Pieters,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, vindt de voorlopige verkoop plaats van een huis, tuin en
land, staande te Nieuwe Pekela en toebehorende aan voornoemde Albert Fransen en vrouw
Tietje Pieters en nog door hen gebruikt en bewoond wordende, bestaande uit de volgende
percelen:
1. een huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats
nummer 13 met nog plm. twee mudden groenland daarachter;
2. een kamp land, groot plm. drie en een half mudde;
3. een kamp land, groot een mudde;
4. een kamp land mede aldaar, groot plm. 1¾ mudde;
5. een kamp land, groot plm. twee mudden;
6. een dal, groot plm. zes mudden;
7. een kamp land, groot plm. drie mudden;
8. een dito kamp, groot plm. drie mudden;
9. een dal mede aldaar;
10. een dito dal.
De voorlopige verkoop vindt plaats op verzoek van de genoemde weduwe van Sibolt Freerks,
voor wie verscheen haar zoon, de stuurman Freerk Sibolts Drijfhout, inwonende bij zijn moeder
te Nieuwe Pekela.
Op het eerste perceel is geboden 400 gulden, op het vierde perceel 90 gulden en op het zevende
perceel 200 gulden, alles door de schipper Jan Berends de Boer, wonende te Nieuwe Pekela.
Het hoogste bod op het tweede perceel is gedaan door de landgebruiker Arend Hindriks Boon,
wonende te Nieuwe Pekela, voor 325 gulden.
Het hoogste bod op het derde perceel is eveneens gedaan door de landgebruiker Arend Hindriks
Boon, wonende te Nieuwe Pekela, voor 50 gulden.
Het hoogste bod op het vijfde perceel is 125 gulden, op het zesde perceel 20 gulden, op het
achtste perceel 155 gulden en op het negende en tiende perceel 15 gulden, alles gedaan door de
landbouwer Harm Jans Tunteler, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
De definitieve veiling en verkoop zal zijn op 12 februari a.s.
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Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van Freerk Boels Brouwer in aanwezigheid van deze en
van Jan Hindriks Korter, eveneens wonende te Nieuwe Pekela. [zie ook de akten 1818-046 en
1818-060].
044 - 9 febr. 1818.
Pieter Luitjen Mulder, scheepstimmerknecht, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen
mede namens zijn vrouw Antje Berends, verkoopt aan de arbeider Hindrik Arents Decker, thans
nog wonende te Oudeschans: een huis, getekend met nummer 190, tuin en appelhof met plm.
een mudde groenland, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de nummers
8/2 en 9. Verkoopprijs: 200 gulden. Uit de inhoud van deze akte blijkt dat de weduwe van
Harm Jans, genaamd Grietje Klaassens, wonende te Oude Pekela, nog een vordering heeft van
200 gulden wegens het recht van gereserveerde eigendom over de bovengenoemde goederen ten
laste van de verkoper en zijn vrouw volgens verzegelde koopbrief van 5 mei 1809, destijds
beleden te Wedde voor de heer De Sitter als rechter van de jurisdictie van Wedde en
Westerwoldingerland.
Verder was hierbij tegenwoordig de zoon van de genoemde creditrice, Grietje Klaassens,
genaamd Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela die hiermee
namens zijn moeder akkoord ging.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landgebruiker Koert Jans Middel en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
045 - 12 febr. 1818.
Reinder Jans Boeling en Gerhardus Wigbolt Menzens, schippers, wonende te Nieuwe Pekela,
verkopen aan de stuurlieden Barend Jans Hulst en Harmannus Slehuis, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, hun wel bevaren smakschip, genaamd "De Vrouw Catherina", liggende thans te
Lemmer, groot plm. 53 roggelasten en het laatst door voornoemde Boeling als schipper
bevaren. Verkoopprijs: 1.200 gulden. Stellen zich borg voor een restant koopsom de
hoedenfabrikant Jan Roelfs Pier, wonende te Oude Pekela en de landgebruiker Jan Jans
Oosterhuis, wonende te Nieuwe Pekela. De genoemde Pier is de zwager van de genoemde
Hulst. De kopers stellen als domicilie het huis van de brouwer Freerk H. Boels te Nieuwe
Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk H. Boels in
aanwezigheid van de stuurman Freerk Sibolts Drijfhout en van de landbouwer Jacob H. Boels,
de eerste wonende te Nieuwe Pekela en de laatste te Onstwedde.
046 - 12 febr. 1818.
Finale en definitieve veiling van de bij akte 1818-043 genoemde vaste goederen:
Het hoogste bod op alle genoemde percelen is gedaan door de landgebruiker Harm Jans
Tunteler, wonende te Nieuwe Pekela, voor 1.810 gulden waarbij hij verklaarde het bod te
hebben uitgebracht voor zijn zwager, de schipper Sijpko Heres Spelde, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de bierbrouwer Freerk Boels in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Oude
Pekela. [zie ook de akten 1818-043 en 1818-060].
047 - 13 febr. 1818.
Hendrik Okkes Kuiper, schipper, wonende te Oude Pekela, verklaart ontvangen te hebben van
notaris Piccardt, de opbrengst van de veiling van de losse goederen die op 28 en 29 januari van
dit jaar, met aftrek van de kosten, is gehouden.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela op het kantoor van de notaris.
048 - 14 febr. 1818.
Testament van de eerzame landgebruiker Boelo Eltjens, wonende te Oude Pekela.
Hij legateert aan zijn echtgenote Jurrentje Dijna Jans gedurende haar leven het vruchtgebruik
van al zijn roerende en onroerende goederen die hij op zijn sterfbed zal nalaten.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hermannus Molanus à Doedens in
aanwezigheid van de oud-schipper Berend Geerts Kolk, de apotheker Casparus de Hosson, de
bakker en negotiant Ludolf Heres en de zilversmid Simon Pots, allen wonende te Oude Pekela.
049 - 14 febr. 1818: [repertorium].
Testament van Jurrentje Dijna Jans, echtgenote van Boelo Eltjens uit Oude Pekela.
050 - 16 febr. 1818.
Jacob Alberts Witkop, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen mede
voor zijn echtgenote Hillechijn Hindriks, neemt op rente van de schipper Pieter Wolters
Schuring, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 240 gulden. Stelt als onderpand
zijn huis getekend met nummer 490 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer 16. Stelt zich eveneens borg de schipper Jan
Hindriks Bakker, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
051 - 17 febr. 1818.
Oltman Jans Houwen, roggemulder, wonende te Vlagtwedde, handelende en verschenen in
dezen voor zijn echtgenote Alke Harms, verkoopt aan de landbouwer Geert Wilts Boers, thans
nog wonende te Wollinghuizen onder Vlagtwedde, een manszitplaats in een van de
manluibanken in de kerk te Vlagtwedde alsmede nog een vrouwenzitplaats in de
vrouwluibanken in dezelfde kerk die zij sedert 1800 hebben bezeten. Verkoopprijs: 20 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
052 - 17 febr. 1818.
De zilversmid Okko Hindriks Huizing, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
schipper Tole Pieters Veen, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 800 gulden.
Stelt als onderpand twee kampen groenland, groot plm. drie mudde, gelegen te Oude Pekela,
noordkant, op nummer 0.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de genoemde Okko Hinderiks Huizing in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
053 - 18 febr. 1818.
Jan Harms Dreijer, oud-schipper en landgebruiker, wonende te Oude Pekela, aan de ene kant en
de scheepskapitein Melle Melles Pott, eveneens wonende te Oude Pekela, aan de andere kant,
zijn overeengekomen de volgende ruil: Jan Harms Dreijer draagt over aan de genoemde Melle
Melles Pott een huis met daarachter liggende tuin, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer 13, letter C, zijnde het huis getekend met nummer
583 zoals thans nog door Dreijer voornoemd wordt bewoond en gebruikt. Daarentegen draagt
Melle Melles Pott over aan genoemde Jan Harms Dreijer een huis getekend met nummer 488
met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Egbert Geerts Steerenborg, eveneens wonende te
Oude Pekela.
054 - 18 febr. 1818.
Egbert Geerts Steerenborg, koopman, wonende te Oude Pekela, verklaart in te stemmen met de
restant koopsom van 300 gulden, die hem toekwam van de oud-schipper Jan Harms Dreijer,
wonende te Oude Pekela, volgens akte voor ons notaris te Oude Pekela gepasseerd op 13
februari 1816. Verder wordt verwezen naar de akte 1818-053.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de koopman Egbert Geerts Steerenborg, eveneens wonende te
Oude Pekela.
055 - 18 febr. 1818: [repertorium].
Volmacht van Berend Jacobs Bondrager uit Nieuwe Pekela op Berend Hindriks Drent uit Oude
Pekela tot algemene zaken.
056 - 20 febr. 1818.
Hindrik Feijen, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen voor hem zelf en in
zijn hoedanigheid van boekhouder van het nader te noemen kofschip; de touwslager Christiaan
Meijer, wonende te Oude Pekela, in dezen als mede-reder en als assistent van de genoemde
boekhouder en Jan Kranenborg, als houtnegotiant, wonende te Oude Pekela, in dezen eveneens
als mede-reder in het nader te noemen schip, verklaren voor hun zelf en voor de overige medereders, te weten Wibrandus Kranenborg, negotiant te Oude Pekela, voor twee 2/32; de koopman
te Oude Pekela, Willem Melles Pott, voor één 2/32; de schoenmaker te Nieuwe Pekela, Fokke
H. Bontjes, voor één 2/32; de brouwer te Nieuwe Pekela, Harm Roelfs Pothuis, voor één 2/32;
de schoenmaker te Vriescheloo, Jan Hindriks Bontjes, voor één 2/32; de koopman te
Winschoten, Hindrik Vinke, voor vier 2/32 en één 1/64; Hindrik Feijen voornoemd, voor een
2/32 en een 1/64; Christiaan Meijer voornoemd, voor twee 2/32 en Jan Kranenborg voornoemd,
voor twee 2/32 aandelen, verkopen aan de schipper Klaas Jans de Grooth, wonende te Nieuwe
Pekela, de helft in het kofschip "de vrouw Grietsina" genaamd, groot plm. 75 lasten zoals laatst
bevaren is door de koper Klaas Jans de Grooth voornoemd (die reeds eigenaar is van de andere
helft van het schip) en thans te Harlingen ligt. Verkoopprijs: 3.000 gulden. De koper stelt als
onderpand zijn huis getekend met nummer 401 met een tuin en drie stukken land daarachter, te
samen plm. vijf mudden groot, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond,
op nummer 34, wordende thans door hem zelf bewoond en gebruikt. De rederij wordt bij dezen
opgeheven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
057 - 20 febr. 1818.
Wubbe Wilkes Hofting en Willem Jans Meijer, landgebruikers, wonende te Onstwedde,
verkopen aan de arbeider Wilte Ottes Snijder, eveneens wonende te Onstwedde, een stukje
ongecultiveerd heidegrond, plm. 12 spind, zijnde breed vijf mollen en zet voet en lang ongeveer
80 mollen, alles gelegen bij Onstwedde. Verkoopprijs: negen gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
058 - 20 febr. 1818.
Jan Teunis Klatter, korenmolenaar, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de koopman Jan
Jans van Lintel, eveneens wonende te Oude Pekela, vijf aan elkaar sluitende kampen groen- en
bouwland, te samen groot plm. 7½ mudden, gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond,
op nummer drie, zijnde deze vijf kampen des verkopers aandeel als hij met de pelmolenaar
Remke IJsebrands Klatter heeft aangekocht van Jan Hindriks Smit volgens proces verbaal van
openbare verkoop op 6 maart 1815 voor mij notaris te Oude Pekela opgemaakt. Verkoopprijs:
500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
059 - 26 febr. 1818.
Okje Roelfs Driesman, landgebruikster, weduwe van Harm Jacobs, wonende te Oude Pekela,
handelende in dezen voor haar zelf en de landbouwer Roelf Harms Driesman, mede aldaar
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wonende, handelende voor hem zelf en als mede-erfgenaam van wijlen zijn vader Harm Jacobs
voornoemd en voor zijn overige broeders en zusters te weten: Stijntje Harms Daveman,
geassisteerd door haar echtgenoot, de olieslagersknecht Roelf Meertens Smid; Reina Harms
Daveman, dienstmeid, wonende te Scheemda en Jacobina Harms Daveman, wollenaaister,
wonende te Winschoten, kinderen van de zoëven genoemde wijlen Harm Jacobs, verkopen aan
de koopman Hindericus van Emmen, wonende te Oude Pekela, twee kampen groenland gelegen
te Oude Pekela, noordkant ongedeeld, stadsgrond, op nummer 15, door Okje Roelfs Driesman
en haar overleden echtgenoot aangekocht van Melle Willems Pott volgens koopbrief van 1 juni
1804, destijds beleden te Oude Pekela voor pastoor Meurs en geëligeerden. Verkoopprijs: 60
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Melle Willems Pott voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
060 - 27 febr. 1818.
Overlegging door Harm Jans Tunteler, wonende te Nieuwe Pekela, van een volmacht door
Sijpko Heres Spelde, betreffende het in opdracht kopen van de goederen genoemd in de akten
1818-043 en 1818-046.
Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van de weduwe van Sibolt Freerks in aanwezigheid van de
kleermaker Hinderk Alberts Brinkman en van de bakker Jan Andries IJmker, beiden wonende te
Nieuwe Pekela. [zie ook de akten 1818-043 en 1818-046].
061 - 3 maart 1818.
Roelf Klaassens, koopman, echtgenote van Barbara Fiebus ten Kate, wonende te Nieuwe
Pekela, verkoopt preparatoir aan de meestbiedende:
1. een aparte tuin met ca. 50 vruchtbomen daarin, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, in de plaats nummer 29;
2. drie kampen land, mede aldaar in de plaats 29, stadsgrond, waarvan de ene kamp met rogge
is bezaaid, zijnde te samen plm. 5¼ mudden groot;
3. een huis en schuur getekend met nummer 204 met een tuin mede aldaar op de plaats 29
staande en gelegen en wordende thans is losse huur bewoond en gebruikt door Stoffer
Joestens;
4. een gebouw zijnde de zogenaamde stokerij met diens ondergrond, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, eveneens op nummer 29 gelegen;
5. een huis getekend met nummer 264, schuur en tuin, voorheen een bakkerij, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 43, wordende thans in huur
bewoond en gebruikt door Jan Jans de Vries;
6. een stukje land groot plm. een deimt, gelegen in de plaats achter het huis van Jan Jans
Prummel op het Oosterdiep te Veendam;
7. de vergraving van een derde aandeel in een veenplaats bekend onder nummer 28, gelegen
onder Veenhuizen, welke veenplaats mandelig is met Klaas Roelfs Klaassen, wonende te
Nieuwe Pekela en met Jan Bots wonende te Veenhuizen.
Op perceel 1. is het hoogste bod geweest 188 gulden, gedaan door de koopman Klaas Roelfs
Klaassen, wonende te Nieuwe Pekela.
Op perceel 2. is het hoogste bod geweest 585 gulden, gedaan door de landbouwer te Nieuwe
Pekela, Klaas Ennes Oosting.
Op perceel 3. is het hoogste bod geweest 160 gulden, gedaan door Klaas Roelfs Klaassen
voornoemd.
Op perceel 4. is het hoogste bod geweest 250 gulden, gedaan door de landbouwer Jan Roelfs
Vosman, wonende op de Zuidwending onder Veendam.
Op perceel 5. is het hoogste bod geweest 590 gulden, gedaan door Klaas Roelfs Klaassen
voornoemd.
Op perceel 6. is het hoogste bod geweest 160 gulden, gedaan door de landbouwer Jan Jans
Prummel, wonende te Veendam.
Op perceel 7. is het hoogste bod geweest 1.560 gulden, gedaan door Klaas Roelfs Klaassen
voornoemd.
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De finale en definitie verkoop zal plaatsvinden op 10 maart 1818 a.s.
Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
062 - 5 maart 1818.
Petrus Johannis Huisinga, schout van de gemeente Oude Pekela en aldaar wonende, handelende
in deze voor hem zelf en voor zijn echtgenote Trientje Scholtens, verkoopt aan de koopman Jan
Harms Brouwer, thans nog wonende te Sappemeer en aan diens echtgenote Trientje Diddes
Waterman: een huis met het daarnaast staande en daaraan belendende pakhuis getekend met
nummer 755 met de ondergrond daarvan en daar onmiddellijk achter gelegen tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond hemen west-op, wordende thans nog door de
verkoper en zijn vrouw bewoond en gebruikt. Verkoopprijs 3.500 gulden. Verder worden door
de verkoper en zijn vrouw nog verkocht de winkel en pakhuisgereedschappen die nog in het
huis en pakhuis aanwezig zijn en wel voor 225 gulden en verder nog het recht om de naam van
de verkoper op de tabakszaken te laten drukken. Voor dit recht betaalt de koper 400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
063 - 9 maart 1818.
De heer Jan Veenhoven Hzn, griffier bij het vredegerecht van het kanton Hogezand en aldaar
wonende, handelende in dezen uit naam en vanwege de heer Petrus Ludovicus Cox, r.k. priester
en pastoor, destijds wonende te Oude Pekela (laatst wonende te Kleinemeer waar vandaan hij
zich thans heeft begeven naar Tongeren in Brabant), die te kennen gaf, dat zijn constituant voor
een bedrag van 550 gulden houder is van het recht van gereserveerde eigendom ten laste van de
weversbaas Willem Aikes Onweer, wonende te Oude Pekela en diens overleden vrouw Marijke
Wessels, van een huis getekend met nummer 554 en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela bij
de Roomse kerk, noordkant, stadsgrond, nummers 18 en 19 ongedeeld, volgens koopbrief van
21 juni 1809 voor Pastoor Warmolts en Kerkvoogden te Oude Pekela beleden, daarover met de
genoemde Willem Aikes Onweer voor hem zelf en als voogd over zijn minderjarig kind bij
wijlen Marijke Wessels in echte verwekt en de toeziend voogd H. Boolman, eveneens wonende
te Oude Pekela en heeft getransigeerd in die zin dat meergenoemde heer Cox door hem
gemachtigd is om dat huis en die tuin te verkopen.
[Uit de stukken blijkt verder dat Petrus Ludovicus Cox handelt conform een volmacht van zijn
zuster Maria Oda Cox, eveneens wonende te Oude Pekela en opgemaakt te Tongeren op 3
maart 1817, welke volmacht bij deze stukken is gevoegd. Verder blijkt uit de stukken dat Maria
Oda Cox het genoemde huis op 29 januari 1816, volgens koopakte beleden voor notaris
Piccardt, heeft gekocht van de voornoemde Willem Aikes Onweer].
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te Oude Pekela.
064 - 10 maart 1818.
Christopher Meijer, voorheen goud- en zilversmid, wonende te Nieuwe Pekela, doch thans
touwslager wonende te Oude Pekela, gemachtigd door de erfgenamen van wijlen Fridrik Jans
en Lammigjen Wichers, verkoopt aan de landgebruiker Fredrik Toorman, wonende te Nieuwe
Pekela, een door genoemde Fridrik Jans en vrouw Lammigjen Wichers bij hun overlijden
nagelaten en ontruimd huis, getekend met nummer 249 en tuin, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer 39 nieuwe aanleg, wordende thans
gebruikt door Jan W. Kater. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
heer Adriaan Wildervank Bruins, griffier bij het vredegerecht, wonende te Nieuwe Pekela en
van de deurwaarder Rente Harms Middel wonende te Oude Pekela.
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065 - 10 maart 1818: [repertorium].
Volmacht van Aldert Joukes Smit uit Oude Pekela op Koert Jans Middel, eveneens uit Oude
Pekela om in te vorderen van Joh. C. Schiefer betreffende zijn vrachtpenningen in 1809
verdiend voor een reis van Emden naar Newcastle.
066 - 10 maart 1818.
In het vervolg op de preparatoire verkoop van 3 maart jl. [zie akte 1818-061], vindt de
definitieve verkoop plaats van de in die akte genoemde vaste goederen.
Op perceel 6. is het hoogste bod geweest 160 gulden, gedaan door de landbouwer Jan Jans
Prummel, wonende te Veendam, waarvoor hij koper is geworden.
Op de percelen 1. en 3. te samen is het hoogste bod geweest 368 gulden, gedaan door de
landgebruikers Willem Roelfs Panneman en Pieter Klaassen Bakker, beiden wonende op de
Ommelanderwijk onder Veendam, waarvoor zij koper zijn geworden.
De overige percelen zijn ingetrokken en niet verkocht.
Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer in aanwezigheid
van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
067 - 11 maart 1818.
Jan Roelfs Tuntelder, schipper, zeeman, wonende te Oude Pekela, voor zich zelf als
representant van wijlen zijn vader Roelf Harms Tuntelder en als gemachtigde van zijn moeder
Hinderkien Remmerts Tuntelder, weduwe van Roelf Harms Tuntelder, wonende te Sappemeer,
verkoopt aan de landgebruiker Jan Gottlieb Heibroek, wonende te Oude Pekela, een stuk land
en leijing, zijnde stadsgrond, gelegen te Oude Pekela, noordkant in de zogenaamde Tuntelderij
op nummer 34. Verkoopprijs: 10 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
068 - 11, 12 en 13 maart 1818.
Op verzoek van de erfgenamen van Jan Harms Mulder, zijnde Trijntje Jans Mulder, vrouw van
de landbouwer Klaas Harmannus Dijkhuis, wonende te Nieuwe Pekela; de pelmulder Nanno
Jans Mulder, wonende te Noordbroek; de boer Harm Jacobs Mulder; de zonder beroep zijnde
Trijntje Jacobs Mulder en Maria Jacobs Mulder, vrouw van de landbouwer Berend Klaassens
Harding, alle drie laatstgenoemden wonende te Nieuwe Pekela, verkopen in het openbaar de
mobiele- en boerengereedschappen welke nader gespecificeerd zullen worden en die afkomstig
zijn uit de nalatenschap van de overleden Jan Harms Mulder voornoemd. [volgen de
verkoopvoorwaarden en lijst van goederen].
En omdat vanwege het vallen van de avond de verkoop niet verder door kon gaan is bepaald dat
deze morgen om één uur zal worden vervolgd door de heer griffier Bruins omdat de notaris dan
andere verplichtingen heeft.
Gedaan en opgemaakt te Nieuwe Pekela in het huis van de overledene in aanwezigheid van de
griffier de heer Adriaan Wildervank Bruins en de koopman Gerrit Stikker, beiden wonende te
Nieuwe Pekela.
069 - 13 maart 1818.
Op verzoek van de boer Menne Berents Liefsting, wonende te Weende, vindt de openbare
verkoop plaats van eikenbomen. [volgt opsomming van de verkopen eikenbomen met haar
kopers].
Gedaan en opgemaakt te Weende bij de Reigerbosch in aanwezigheid van de oud-schipper
Pieter Jans Oosterend en van de kuiper Jan Geerts Kuipers, beiden wonende te Oude Pekela.
070 - 25 maart 1818.
Goedhart Borgesius, adjunct-veenmeester en ingenieur, wonende te Oude Pekela, namens de
wegens onpasselijkheid verhinderde Mr. Willem Jacob Wichers, rentmeester van de venen van
de stad Groningen, houdt een openbare verhuur van de volgende veenplaatsen die de stad
Groningen in eigendom toebehoren:
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1.
2.
3.
4.

een veenplaats nummer 9 gelegen in de Boven of Nieuwe Pekela in het Hoedmansmeer;
idem nummer 10;
idem nummer 11;
idem nummer 9 ten zuiden aan nummer acht en ten westen van de hoofdraaij achter de
nummers 11 en 12;
5. idem nummer 10 ten zuiden aan nummer negen en ten westen van de hoofdraaij achter de
nummers 11 en 12;
6. idem nummer 11 ten zuiden aan nummer 10 en ten westen van de hoofdraaij achter de
nummers 11 en 12;
7. een driehoekig stukje veen;
8. een veenplaats nummer vijf ingevolge rechterlijke uitspraak.
[volgt een uitvoerige beschrijving van de te verhuren percelen alsmede de voorwaarden waarop
deze worden verhuurd].
Perceel 1. wordt verhuurd aan de landgebruiker Klaas Harmannus Dijkhuis, wonende te Nieuwe
Pekela en aan de pelmulder Nanno Jans Mulder, wonende te Noordbroek, voor 525 gulden.
Perceel 2. wordt verhuurd aan dezelfden voor 505 gulden.
Perceel 8. wordt verhuurd aan dezelfden voor 905 gulden.
Perceel 3. wordt verhuurd aan de landbouwers Pieter Jans Smit en Nanne Hindriks de Boer,
wonende te Nieuwe Pekela voor 265 gulden.
Perceel 4. wordt verhuurd aan dezelfden voor 270 gulden.
Perceel 5. wordt verhuurd aan dezelfden voor 165 gulden.
Perceel 6. wordt verhuurd aan dezelfden voor 180 gulden.
Perceel 7. wordt verhuurd aan dezelfden voor 265 gulden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in aanwezigheid van
de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de landbouwer Freerk
Jans Wortel Buir, wonende te Nieuwe Pekela.
071 - 27 maart 1818.
Op verzoek van Harmke Jans, weduwe van Jan Michels, zonder bijzonder beroep, wonende te
Onstwedde en haar consorten, als erfgenamen van wijlen Harm Geerts Snijder, in leven
wonende te Onstwedde en aldaar overleden, wordt in het huis van de overledene de openbare
verkoop gehouden van de mobiele goederen die aan wijlen Harm Geerts Snijder hebben
toebehoort. [volgen de verkoopvoorwaarden en een lijst van te verkopen goederen met de
namen van de kopers].
Gedaan te Onstwedde in aanwezigheid van Jan Visker de Ruiter uit Wedde en van de boer
Hindrik Jans Hids uit Veenhuizen.
072 - 27 maart 1818.
In het huis van Harm Simons Strating te Onstwedde wordt op verzoek van de erfgenamen van
Harm Geerts Snijder, zijnde:
1. Harmke Jans, zonder beroep, weduwe van Jan Michels, wonende te Onstwedde;
2. Elze Harms Gelms, landbouwer, wonende te Onstwedde, namen zijn vrouw Geertien
Joestens;
3. Harmke Joestens, vrouw van de boer Boele E. Halming, wonende te Smeerling;
4. Hanne Jans Hits, boer, wonende te Smeerling, namens zijn vrouw Aaltien Hindriks;
5. Harm Jans Kroeze Snijder, wonende te Veenhuizen;
6. Jan Hindriks Bult, arbeider, wonende te Roswinkel;
7. Harm Hindriks Plaisier, arbeider, wonende te Nieuwe Pekela;
8. IJmke Harms, vrouw van de landbouwer te Muntendam, Hindrik Foppes;
9. Gepke ...., vrouw de arbeider Hindrik Alberts Bert, wonende te Blijham;
10. Aaltien Hindriks, vrouw van Elle Kuiper te Schildwolde,
vindt de openbare verkoop plaats van de volgende vaste goederen uit de nalatenschap van
wijlen Harm Geerts Snijder voornoemd:
1. een huis getekend met nummer 63 met een tuin en hof daarachter, staande en gelegen te
Onstwedde zoals laatstelijk door de overledene is bewoond en gebruikt. Op dit perceel rust
een jaarlijkse grondpacht van zes gulden ten behoeve van de predikant van Onstwedde;
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2. een akker bouwland, twee mollen breed, groot plm. een bak bezaaid met winterrogge,
gelegen op de Holte bij Onstwedde;
3. een akker bouwland, zes mollen breed, groot plm. 1¾ mudde, gelegen op de Holte bij
Onstwedde;
4. een Zuideinde gelegen op de es tussen Veenhuizen en Onstwedde, breed vier mollen en
groot plm. een half mudde.
Het eerste perceel is gekocht door de timmerman Hindrik Eilders Stratingh, wonende te
Onstwedde, voor 870 gulden.
Het tweede perceel is gekocht door Wubbe Wubbes Haijes, landgebruiker te Onstwedde, voor
65 gulden.
Het derde perceel is gekocht door Jan Jans Fens, landgebruiker te Onstwedde, voor 340 gulden.
Het vierde perceel is gekocht door de landgebruiker Reint Geerts Reints, wonende te
Onstwedde, voor 160 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in aanwezigheid van de verver Jan Visker de Ruiter,
wonende te Wedde, en van de koopman Harm Simons Strating, wonende te Onstwedde.
073 - 28 maart 1818.
Hindrik Eilders Stratingh, timmerman, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de koopman Harm
Simons Strating en diens vrouw Albertien Wubbes Hiskes, eveneens wonende te Onstwedde:
een huis getekend met nummer 49 met de ondergrond en de daarachter liggende appelhof en
tuin, staande en gelegen te Onstwedde. Verkoopprijs: 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de kopers voornoemd, in aanwezigheid van
de verver Jan Visker de Ruiter , wonende te Wedde en van de landbouwer Harm Hindriks
Moorlag, wonende te Veenhuizen.
074 - 28 maart 1818.
Jacob Jacobs Mooi, schuitenvaarder, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor zijn
echtgenote Reina Jans Norder, neemt op rente van de koopman Jan Albertus Eilers, wonende te
Nieuwe Pekela, een bedrag van 850 gulden. Stelt als ondergrond:
1. twee aan elkaar sluitende kampen land, groot plm. vier mudden, gelegen te Oude Pekela,
zuidkant beneden de verlaten, stadsgrond, op de nummers 311, 32 en 32½, zijnde dit de
achtste en negende kamp van voren;
2. een aparte en besloten tuin, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op de veendijk,
in nummer een.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
075 - 30 maart 1818.
Huwelijkscontract tussen de eerzame landgebruiker Luken Roelfs Luikens, zoon van Roelf Jans
Luikens en vrouw, wijlen Jantje Jans, als bruidegom & de deugdzame Annegien Arents
Veendorp, zonder bijzonder beroep, dochter van wijlen Arend Jans en vrouw, wijlen Pietertje
Jacobs, als bruid.
Beide partijen zijn meerderjarig en wonen te Nieuwe Pekela.
Alle vaste en losse goederen die de partijen bij het huwelijk tezamen brengen en gedurende het
huwelijk verwerven zullen buiten de gemeenschap vallen en blijven.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de bruidegom in aanwezigheid van de
kleermaker Harmannus Geerts Rietmeijer en van de stelmaker Klaas Gerrits Mulder, beiden
wonende te Nieuwe Pekela.
076 - 31 maart 1818.
Jantje Garrelts, zonder bepaald beroep, wonende te Oude Pekela, als het nader te noemen recht
bij akte van scheiding en deling van de nalatenschap van haar overleden grootouders Wilke
Garrelts en echtgenote Jantje Pijbes, gepasseerd voor Pastoor en Kerkvoogden van Oude Pekela
op 11 bloeimaand 1810 van de overige erfgenamen aan zich hebbende bekomen, die bij vonnis
van de rechtbank te Winschoten van 25 februari van dit jaar op en tegen de scheepstimmerman
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Hindrik Geerts Holtman, wonende te Nieuwe Pekela, in hoedanigheid van gemachtigde van de
negotiant Derk Hindriks de Boer, wonende te Amsterdam als voogd en tegen de landgebruiker
te Oude Pekela, Pijbe Geerts Pijbes als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van
wijlen Jacob Geerts Holtman en Trijntje Wilkens, in leven echtgenoten, het recht hebbende
bekomen om ten bate en ten laste van de gedaagden te verkopen: een huis en tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond ongedeeld, nummer 14, letter B.
Het hoogste bod is geweest 330 gulden, gedaan door Jantje Garrelts voornoemd, waarvoor zij
koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
077 - 1 april 1818.
Aike Aikes Maarsing senior en Harm Aikes Maarsing, beiden erfgezeten, de eerste in Ter
Maars onder Onstwedde en de laatste in Ter Haar onder Sellingen wonende, die als opvolgers
van hun overleden broer Geert Naning eigenerfden zijn van het nader te noemen stuk land,
verkopen aan de timmerman Wilte Abels Timmerman, wonende te Onstwedde: een stuk
meedland, gelegen in de Meekamp bij Onstwedde, groot plm. twee dagwerk. Verkoop: 600
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens wonende te Oude Pekela.
078 - 6 april 1818.
Hindrik Geerts Onstwedder, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de schipper Jan
Everts Kater, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bevaren tjalkschip "de Vrouw Bartina"
genaamd, door de verkoper tot dusver in eigendom onder de naam van Hindrik Geerts Tensen
als schipper bevaren, groot volgens ijkbrief 13 lasten, zijnde deze lang 41 voet, breed acht 2/10
voet en hol vier 2/10 voet. Verkoopprijs: 475 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, eveneens
wonende te Oude Pekela.
079 - 6 april 1818.
In het huis van Klaas Franken te Oude Pekela wordt ten gevolge van een rechterlijke uitspraak
van 4 maart van dit jaar in aanwezigheid van de voogd en toeziend voogd over de minderjarige
kinderen van wijlen Freerk Jans bij Janna Everts in echte verwekt, zijnde de koopman Wilke L.
Tonkes en de landgebruiker Freerk Edserts, beiden wonende te Oude Pekela en verder op
verzoek van genoemde voogden en op verzoek van de overige erfgenamen van wijlen Fokje
Arends, zijnde Arend Jans de Jonge, Derk Jans de Jonge, beiden zonder beroep; de blauwverver
Hindericus Franken, handelende namens zijn echtgenote Barbara Jans de Jonge; Simon
Strating, handelende namen zijn echtgenote Fokje Freerks; de goud- en zilversmid Derk Jans de
Jonge, allen wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede voor en namens Geessien
Freerks, zonder vast beroep, wonende te Bonda; de landgebruiker Jacob Jans Klein, wonende te
Oude Pekela, handelende namens zijn vrouw Fokje Freerks; de blauwverver Jan Georg
Brugman, wonende te Bonda, handelende namens zijn vrouw Janna Freerks; de koopman Jan
Douwes Burema, wonende te Meeden, handelende namens zijn vrouw Fokje Tonnis
Noorderwijk en de zilversmid Hindrik Sietses Noorman, wonende te Nieuwe Pekela,
handelende namens zijn echtgenote Fokje Jans in het openbaar uit de nalatenschap van Fokje
Arends voornoemd, verkocht:
1. een huis getekend met nummer 183 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats 8½;
2. een huis getekend 185 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op de plaats nummer 8½;
3. een vrouwenzitplaats in de hervormde kerk te Oude Pekela.
Het eerste perceel is verkocht aan Jan Douwes Burema voornoemd, voor 500 gulden.
Het tweede perceel is verkocht aan Hindrik Sietses Noorman voornoemd, voor 385 gulden.
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Het derde perceel is verkocht aan Arend Jans de Jonge voornoemd, voor 110 gulden.
Opgemaakt en gedaan in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de
zonder beroep zijnde Wilhelmus Engelbertus Uchtman, beiden wonende te Oude Pekela.
080 - 10 april 1818: [repertorium].
Volmacht van Roelf B. Kappen uit Nieuwe Pekela op Klaas O. Kuiper uit Oude Pekela om een
halve plaats te verkopen.
081 - 15 april 1818.
Op verzoek van de landbouwer Geert Harms Potjewijt, wonende te Oude Pekela wordt de
openbare verkoop gehouden van enige korven ijmen (bijen). Totale opbrengst: 203 gulden en
75 stuivers.
Gedaan in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de griffier Adriaan Wildervanck
Bruins en van de koopman Gerrit Stikker, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
082 - 16 april 1818.
Op verzoek van Grietje Adams, zonder bepaald beroep en weduwe van de schipper Freerk
Peper, wonende te Oude Pekela wordt de openbare verkoop gehouden van enkele huismeubelen
die toebehoren aan genoemde weduwe.
Gedaan in het huis van de verkoopster in aanwezigheid van de griffier Adriaan Wildervanck
Bruins en van de koopman Gerrit Stikker, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
083 - 18 april 1818.
Jan Teunis Klatter, korenmolenaar en Jan Adams Pot, schoenmaker, beiden wonende te Oude
Pekela, verkopen aan de touwslagersgezel Jannes Hindriks Pathuis, eveneens wonende te Oude
Pekela, een huisje met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela bij de
Hanekampswijk, zuidkant, eigen grond. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de bakker Reint Tammes de Ruiter, eveneens wonende te Oude
Pekela.
084 - 23 april 1818.
Op verzoek van o.a. de apotheker Tammo Derks de Ruiter, wonende te Oude Pekela, wordt de
openbare verkoop gehouden van enige oude afbraak en meubelen. Totale opbrengst: 224 gulden
en twee stuivers.
Gedaan en gepasseerd bij het huis van Tammo Derk de Ruiter voornoemd in aanwezigheid van
Pieter Jans Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
085 - 28 april 1818.
Roelf Jans Gijzen, negotiant, wonende te Muntendam, handelende in dezen voor zich zelf en
voor de firma Roelf Jans Gijzen en Compagnie, neemt op rente van de oud-schipper Willem
Joesten Drenth, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 500 gulden, zijnde de koopsom van
zes kampen land gelegen in de zogenaamde Duivelsdobben te Oude Pekela als op 30 januari
1817 op verzoek van de voormelde firma ten overstaan van mij notaris, volgens proces verbaal
van die datum in het openbaar zijn verkocht aan de arbeider Joseph Pieters Nijboer, wonende te
Oude Pekela, voor wie de voornoemde Drenth destijds is opgetreden als borg.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
086 - 29 april 1818: [repertorium].
Toestemming van Jacob Hindriks Huisman uit Nieuwe Pekela aan zijn zoon Hendrik om te
trouwen met Anna, dochter van Daniel Rooda uit Groningen.
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087 - 1 mei 1818: [repertorium].
Verklaring van Hendrik Meijer, Martinus Willems Eij en Jan Abr. Haveman, allen uit Nieuwe
Pekela dat Lammert Cornelis Bakker, in leven schipper te Nieuwe Pekela, in 1793 verongelukt
vis op zee.
088 - 2 mei 1818.
Aaltje Remkes, weduwe van IJsebrand Klatter, zonder beroep, wonende te Oude Pekela,
verkoopt aan de landbouwer Remke Jans Bruggers, wonende te Blijham voor wie zijn vader, de
landbouwer Jan Boels Bruggers, eveneens wonende te Blijham, verscheen en dit voor zijn zoon
kocht, haar 1/10 portie in de eigendom van een boerenplaats, gelegen te Vriescheloo, welke
boerenplaats jaarlijks aan vaste huur doet de som van 66 gulden en thans als beklemde meijer
bezeten wordt door de minderjarige zoon van de overleden dochter van wijlen Renke Derks en
vrouw en welke eigendom verder beschreven wordt in een koopbrief van 7 november 1805
beleden te Wedde voor het gerecht van Wedde en Westerwoldingerland waarbij de volledige
eigendom is overgedragen aan de vrouw Rientje Berends Boelmans, uit welke nalatenschap de
bovenvermelde 1/10 portie is vererfd. Deze 1/10 portie is vervolgens verkocht aan de genoemde
Remke Jans Bruggers voor 80 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoopster in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
089 - 4 mei 1818: [repertorium].
Afstand van hypotheek van Geert Nienhuis uit Oude Pekela aan Gerrit G. Ebeling voor zover
betreft de halve oliemolen en het huis dat deze verkocht heeft aan T.H. Hut, ingeschreven sub
no. 9 van 25 november 1811.
090 - 4 mei 1818.
Hindrik Geerts Gortemaker, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt met
toestemming van de landgebruiker Hindrik Harms Gortemaker, eveneens wonende te Oude
Pekela en van de koopman Harm Harms de Boer namens zijn overleden vrouw, wonende te
Nieuwe Pekela, aan de bakker Hindrik Bouman, wonende te Oude Pekela, een stuk veen met
zijn ondergrond, bestaande uit 16 bonken hoogveen enz., gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, in de plaats nummer 14, zoals het laatst is bezeten en gebruikt door genoemde
Hindrik Harms Gortemaker. Verkoopprijs: 25 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
091 - 6 mei 1818.
Derk Hansens Huitsing, landgebruiker, wonende te Onstwedde, verkoopt namens en vanwege
zijn vrouw Grietje Geerts Hesse aan zijn zwager, de landbouwer Aike Geerts Hesse, wonende
te Ellersinghuizen onder Vlagtwedde een kamp land, zijnde een zandkamp, groot plm.
anderhalf schatdeimt, gelegen in Blijham in de zogenaamde Motkampsheerd. Verkoopprijs: 425
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
092 - 11 mei 1818.
Geert Hilwerts Meems en Luken Hilwerts Meems, broeders, landbouwers, wonende te Louwde
onder Sellingen en nog Aike Wilkes Hesse, landbouwer te Ter Walslage, wonende eveneens
onder Sellingen, handelende in deze voor en namens zijn echtgenote Wupke Hilverts Meems,
zuster van Geert en Luken Hilverts Meems voornoemd, verklaren nog onverdeeld en in
mandeligheid te bezitten de volgende goederen waarin ieder voor a is gerechtigd, te weten:
1. een boerenplaats, staande en gelegen te Louwde onder Sellingen, bekend onder de naam van
Het Meems, bestaande uit een grote boerderij en schuur, getekend met nummer 46; 30
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mudden bouwland; plm. 30 deimten hooiland; vijf waarsgerechtigheden over het Louwder
Hamrik; andere waarsgerechtigheden aldaar gelegen; zitplaatsen in de kerk te Sellingen;
legersteden op het kerkhof aldaar en verder nog twee kleine huisjes met hun tuinen gelegen
te Louwde, getekend met de nummers 45 en 47, alles voor zover tot de plaats Het Meems
genaamd, behoord en gebruikt is en op de genoemde Geert, Luken en Wupke vererft is uit de
nalatenschap van hun overleden vader Hilvert Geerts Meems, in leven wonende te Louwde
en aldaar voor meer dan 20 jaar geleden is overleden. Welke goederen door de
bovengenoemde erfgenamen worden gewaardeerd op 10.000 gulden.
2. anderhalve boerenplaats, staande en gelegen in en bij Jipsinghuizen onder Vlagtwedde,
bestaande uit een grote boerderij en schuur, getekend met nummer zes; een klein huisje,
getekend met nummer vijf; plm. 30 mudden bouwland; 20 deimten hooiland; zes
waarsgerechtigheden over het Jipsingboerhamrik; het hierbij behorende recht in de rosmolen
te Jipsinghuizen; de gerechtigheid van zitplaatsen in de kerk te Vlagtwedde en van
legersteden op het kerkhof aldaar, alles uit de nalatenschap van de 16 jaar geleden te
Vlagtwedde overleden Geert Geerts Meems, neef van de comparanten voornoemd en op
deze vererft en sedert dien door hun is bezeten. Welke goederen door de comparanten
eveneens worden gewaardeerd op 10.000 gulden.
3. gelden, bestaande uit 6.500 gulden; nog te vorderen goederen van 1.000 gulden en uitstaande
gelden van 2.500 gulden.
De comparanten maken scheiding en deling van deze goederen.
Gedaan en gepasseerd in het huis van de weduwe van Jan Tammes te Vlagtwedde in
aanwezigheid van de erfgezeten te Jipsinghuizen Jan Pollingh en van de landbouwer Geert Jans
Tammes, wonende te Vlagtwedde.
093 - 11 mei 1818.
Aike Wilkes Hesse, landbouwer, wonende te Ter Walslage onder Sellingen, in de nader te
noemen grond gerechtigd voor b, Jannes Berends Hommes, kastelein, wonende te Vlagtwedde,
voor 1/6 in de nader te noemen grond gerechtigd en Klaas Wubbes Sijms, landgebruiker,
eveneens wonende te Vlagtwedde en eveneens voor 1/6 in de nader te noemen grond
gerechtigd, verkopen aan de landgebruiker Jan Menses Horlings, wonende Smeerling onder
Onstwedde, een stuk ongecultiveerde grond zijnde woest land gelegen te Vlagtwedde in de
zogenaamde Vlagtwedder es. Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de weduwe van Jan Tammes in
aanwezigheid van de schoenmaker Jannes Schrader, wonende te Bellingwolde en van de
koopman Berend B. Lutter, wonende te Vlagtwedde.
094 - 13 mei 1818.
De eerzame Hermannus Molanus à Doedens, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt
aan de landbouwer Klaas Eltjes Sijpkens, wonende te Nieuwe Pekela, voor hem zelf en voor
zijn echtgenote Aike Hindriks het recht van de vaste en altoos durende beklemming van plm.
twee en een half deimt land strekkende van de Gareweg tot aan de rivier de Aa gelegen te
Blijham. Verkoopprijs: 600 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Albert Pieters de Jonge in aanwezigheid
van de bakker Marinus Wildeboer en van de arbeider Jacob Hooites, beiden wonende te Oude
Pekela.
095 - 13 mei 1818.
Op verzoek van Jantje Kiers, weduwe van Geert Boskop, zonder bijzonder beroep en wonende
te Oude Pekela wordt de openbare verkoop gehouden van enige losse goederen.
Kort nadat met de verkoop is begonnen, wordt bij afwezigheid van voldoende kopers, deze
gestaakt en verschoven naar 20 mei a.s.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de verkoopster in aanwezigheid van de koopman Gerrit
Stikker, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
wonende te Oude Pekela.
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Vervolg van de openbare verkoop op 20 mei 1818.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de verkoopster in aanwezigheid van de koopman Gerrit
N. Stikker en van de griffier Adriaan Wildervanck Bruins, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
096 - 18 mei 1818.
Jan Harmens Schoman en Ernst Ferdinand Schoman, broers, zadelmakers, wonende te
Winschoten, handelende voor zich zelf en voor de beide overige kinderen van wijlen Daniel
Schoman en vrouw, wijlen Ike Jans, de ouders van de comparanten, nemen op rente van de
negotiant Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 1.800 gulden,
zijnde gelden die de voornoemde erven van wijlen Daniel Schoman en vrouw Ike Jans onder
het recht van gereserveerde eigendom van ongeveer zeven deimten land gelegen in de Gare te
Blijham tot dusver hebben te vorderen gehad van Wilke Jans Wortelboer en vrouw Catharina
Nicolaas volgens akte van cessie van 7 juni 1814, destijds gepasseerd voor notaris R. de Sitter
te Winschoten. Vindt vervolgens wisseling van cessie plaats.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
097 - 19 mei 1818.
Jan Harmannus Twiest en Elze Hilverts Waarsing, beide landgebruikers en wonende te
Sellingen, maken overeenkomst over de toegang van een zeker stuk land dat is gelegen bij
Sellingen in de zogenaamde boerkampen en waarover tot dusver een geschil tussen hen is. Het
bedoelde stuk land is eigendom van de genoemde Jan Harmannus Twiest en kan alleen bereikt
worden via de landerijen van de genoemde Elze Hilverts Waarsing.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, beiden
wonende te Oude Pekela.
098 -20 mei 1818: [repertorium].
Huwelijkstoestemming van Hindericus Gesterkamp en vrouw Remke Pieters Brons en van
Remke Reints Brons, allen uit Oude Pekela, dat de schoolmeester Pieter Hindriks Brons gaat
trouwen met Trijntje Pieters Boon.
099 - 21 mei 1818.
Elze Wubbes Folkerts, landgebruiker, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de landbouwer
Wubbe Berends Ots, eveneens wonende te Onstwedde, een akker bouwland gelegen op de
Holthe bij Onstwedde, groot plm. twee en een half mudde in zaad. Verwezen wordt naar de
aankoopbrief van dit stuk land van 14 april 1807, beleden te Wedde voor de drost De Sitter.
Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
landbouwers Berend Jacobs Meems en van Jakob Berends Meems, beiden wonende te
Veenhuizen onder Onstwedde.
100 - 21 mei 1818.
Huwelijkscontract tussen Jakob Berends Meems, landbouwer, meerderjarige zoon van de
landlieden Berend Jacobs Meems en vrouw Jodoca Alberts Warring, inwonende bij zijn ouders
te Veenhuizen & Harmijna Roelfs Brüggers, zonder bijzonder beroep, meerderjarige dochter
van wijlen Roelf Lukens Bruggers en vrouw, wijlen Antje Geerts Boelems, wonende te
Sellingen.
De in het huwelijk in te brengen goederen alsmede de goederen die tijdens het huwelijk door
erfenis worden verkregen, blijven buiten de gemeenschap. Voorts worden afspraken gemaakt
wanneer een van de partners komt te overlijden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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101 - 28 mei 1818: [repertorium].
Verklaring van Jan Gottlieb Heijbroek uit Oude Pekela dat hij toestemming van zijn vader had
bekomen tot zijn huwelijk.
102 - 28 mei 1818.
Michiel Jans Burema, erfgezeten, wonende te Westerlee, handelende in dezen voor zijn vrouw
Aaltje Edens en de landgebruiker Albert Edes Edens, wonende te Nieuw Scheemda, verkopen
en dragen over aan de kastelein en landgebruiker Elzo Hazelhoff senior, wonende te Wedde, de
eigendom van een behuisde heerd lands of boerenplaats gelegen te Hoorn onder Wedde,
alsmede van een stuk Meedland groot plm. vier deimt gelegen tussen het Wedderveer en
Lutjeloo, welke boerenplaats en stuk Meedland als vaste beklemde meijers worden bewoond en
gebruikt door Geert Lucas Hazelhoff en vrouw Anne Jans. Verkoopprijs: 2.800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Franken in aanwezigheid van deze
en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te Oude Pekela.
103 - 28 mei 1818.
Geert Lucas Hazelhoff, landbouwer en diens echtgenote Anna Jans, wonende te Hoorn onder
Wedde, nemen op rente van de landeigenaar en koopman Elzo Hazelhoff senior, wonende te
Wedde, een bedrag van 500 gulden. Stellen als borg en onderpand:
1. twee deimten Meedland gelegen bij het Wedderveer bij de es van Ede Koster;
2. de beklemming van de boerenplaats te Hoorn en een stuk Meedland van plm. vier deimt bij
het Wedderveer zoals momenteel door hun als beklemde meijers worden bewoond en
gebruikt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
104 - 12 juni 1818.
Goedhart Borgesius, adjunct stadsveenmeester, wonende te Oude Pekela, in dezen in zijn
hoedanigheid van stiefvader en principale voogd over het enige en minderjarig kind van wijlen
Roelf Haitzema, in leven negotiant en wonende te Zuidbroek bij Wendeltje Aapkens (de
tegenwoordige echtgenote van de comparant) in echte verwekt en als zodanig universeel
erfgenaam van de hiervoor genoemde, wijlen Roelf Haitzema, verklaart in zijn hoedanigheid
ten behoeve van de boer Hindrik Berends Vroom, wonende te Oude Pekela en ten behoeve van
de erfgenamen van wijlen Pieter Jans Stavast en vrouw, wijlen Geessien Geerts Schuur, in
leven echtgenoten te Oude Pekela, afstand te doen van het recht van hypotheek of onderpand,
als hij, comparant, heeft op zekere vaste goederen gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond, nummer 34 ongedeeld, bestaande uit enig tuingrond, drie stukjes groen- of
bouwland, drie dallen alsmede enig veen en daarbij behorende dal, afkomstig uit de
nalatenschap van wijlen de hiervoor genoemde Pieter Jans Stavast en vrouw, wijlen Geessien
Geerts Schuur en door genoemde Vroom van de erven van genoemde Stavast en vrouw gekocht
volgens proces-verbaal van openbare verkoop daarvan door ons, notaris, opgemaakt op 27
januari 1817.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de landgebruiker Hermannus Molanus à Doedens, eveneens
wonende te Oude Pekela.
105 - 12 juni 1818.
Hermannus Molanus à Doedens, eigenaar en de schoolopziener Hendrik Wester, beiden
wonende te Oude Pekela, in hun hoedanigheid van executeurs in de boedel van wijlen H.J.
Hilbrands en mejuffrouw, wijlen Elsina Smith, in leven echtgenoten te Oude Pekela, bijgestaan
door de koopman Geert Starke, eveneens wonende te Oude Pekela in zijn hoedanigheid van
wettige voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Starke Gzn. bij wijlen diens vrouw
Trientje Hilbrands in echte verwekt, erfgenamen van genoemde H.J. Hilbrands en vrouw Elsina
Smith, verklaren uit handen van de notaris te hebben ontvangen een bedrag van 158,80 gulden,
afkomstig uit de verkoopopbrengst van vaste goederen van wijlen Pieter Jans Stavast en vrouw,
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wijlen Geessien Geerts [Schuur], die ten overstaan van notaris Piccardt in het openbaar te Oude
Pekela zijn verkocht op 27 januari 1817.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
heer Goedhart Borgesius en van de veenmeester Harm Jans Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
106 - 16 juni 1818: [repertorium].
Verklaring van Hindericus Gesterkamp en Jan Muller uit Oude Pekela dat Tjaaktje Tjarks,
vrouw van Klaas L. de Jonge uit Oude Pekela, in 1805 is overleden.
107 - 24 juni 1818: [repertorium].
Toestemming van Jan Harms Draijer uit Oude Pekela tot het huwelijk van zijn zoon Barend met
Jacoba Christina Knor uit Buikslood.
108 - 24 juni 1818.
Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen en de scheepstimmerman Hindrik Geerts
Holtman, wonende te Nieuwe Pekela verkopen en leveren af aan de schipper Harm Schoonbeek
en echtgenote Hillechien Tjarks Spinder, zonder vaste woonplaats, zich ophoudende in hun
schip waarmee zij zich thans alhier bevinden, een nieuw tjalkschip, lang over steven 64 voet,
hol op zijn uitwatering vijf voet en acht duim en breed over zijn berghouten 13½ voet
Groninger maat, zullende genaamd worden "De Twee Gebroeders", op de timmerwerf van
Holtman te Nieuwe Pekela gebouwd en daarvan onlangs fris van de bijl te water gelaten.
Verkoopprijs: 1.400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
109 - 27 juni 1818.
Harm Hindriks Koster, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, draagt het recht over aan de
koopman Hinderikus Schröder, wonende te Oude Pekela, van een vordering van 273 gulden,
zijnde restant koopschatspenningen van een huis getekend met nummer 148 met een tuin en een
opstrekken daarachter, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, nummer
20, ten laste van de koopman Lammert Jans Scholtens, wonende te Nieuwe Pekela. Verwezen
wordt naar een koopakte van 8 februari 1817, voor mij notaris opgemaakt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
110 - 27 juni 1818.
De gebroeders Derk Jans de Jonge en Arent Jans de Jonge, beiden zonder beroep, wonende te
Winschoten bij de zilversmid Derk J. de Jonge, nemen voor hun en voor hun mede-erfgenamen
van wijlen Fokje Arends, in leven weduwe van wijlen Jan Freerks, op rente van de landbouwer
Jan Halbes Potjewijt, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 103 gulden. Verwezen wordt
naar een koopakte van 10 en 27 februari 1816 en 12 maart 1816, beleden voor mij, notaris.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van Okko H. Huizing, eveneens wonende te Oude Pekela.
111 - 27 juni 1818.
De gebroeders Derk Jans de Jonge en Arent Jans de Jonge, beiden zonder beroep, wonende te
Winschoten bij de zilversmid Derk J. de Jonge, nemen voor hun en voor hun mede-erfgenamen
van wijlen Fokje Arends, in leven weduwe van wijlen Jan Freerks, op rente van de weduwe van
wijlen Willem Kiers namens haar moeder de weduwe van Nanno Kranenburg uit Oude Pekela
een bedrag van 97 gulden en nog negen gulden en 70 cent rente daarvan, zijnde het restant
hetwelk zij nog schuldig was wegens de aankoop van een appelhof en de daarachter gelegen
tuingrond die zij onder perceel zeven gekocht heeft van de erven van voornoemde Fokje Arends
volgens proces-verbaal daarvan voor ons notaris opgericht te Oude Pekela op 12 maart 1816.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de procureur Uge Uges, wonende te Winschoten.
112 - 29 juni 1818.
De gebroeders Derk Jans de Jonge en Arent Jans de Jonge, beiden zonder beroep, wonende te
Winschoten bij de zilversmid Derk J. de Jonge, nemen voor hun en voor hun mede-erfgenamen
van wijlen Fokje Arends, in leven weduwe van wijlen Jan Freerks, op rente van de zilversmid
Okke Hindriks Huizing, wonende te Oude Pekela, die zulks doet voor zijn vader Hindrik
Huizing, een bedrag van 500 gulden, zijnde rest van meerder die genoemde Hindrik Huizing
nog schuldig was aan de erven van voornoemde Fokjen Arends volgens rentebrief van 28 april
1780 te Wedde beleden voor de Drost van Wedde en Westerwoldingerland.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de voornoemd Okko Hindriks Huizing in aanwezigheid
van de landbouwer Freerk Esderts Spaarpot, wonende te Oude Pekela en van de klerk Hemmo
Leopold, wonende te Winschoten.
113 - 1 juli 1818.
Testament van Johan Christoph Wilhelm Schutter, medicinae doctor, wonende te Nieuwe
Pekela.
Hij legateert aan zijn echtgenote Geeske Daveman het vruchtgebruik gedurende haar leven van
al zijn goederen die hij bij zijn overlijden nalaat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze, van de schoolopziener Hindrik Wester, van de koopman Albert Pieters
de Jonge en van de bakker Marinus Wildeboer, allen wonende te Oude Pekela.
114 - 1 juli 1818.
Testament van Geeske Daveman, echtgenote van de medicinae doctor Johan Christoph
Wilhelm Schutter, wonende te Nieuwe Pekela.
Zij legateert aan haar echtgenoot het vruchtgebruik gedurende zijn leven van al haar goederen
die zij bij haar overlijden nalaat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke L. Tonkes in
aanwezigheid van deze, van de schoolopziener Hindrik Wester, van de koopman Albert Pieters
de Jonge en van de bakker Marinus Wildeboer, allen wonende te Oude Pekela.
115 - 6 juli 1818: [repertorium].
Verklaring van Hindrik Geerts Brakke en van Geert Roelfs de Jonge, allen uit Oude Pekela, dat
Jacob Jans Pranger, in leven stoelwinder te Oude Pekela, in april 1790 is overleden
116 - 8 juli 1818.
Hinderik Willems Grol, smidsbaas, handelende in dezen mede voor zijn echtgenote Fennigjen
Twikler; verder de landgebruiker Pieter Jans Twikler, allen wonende te Wedde en tenslotte de
landgebruiker Harm Jans Twikler, wonende te Nieuwe Pekela, nemen op rente van de
erfgezeten Roelf Roelfs Scholts, wonende te Ellersinghuizen onder Vlagtwedde, een bedrag van
600 gulden.
Hindrik Willem Grol voornoemd en zijn echtgenote Fennigjen Twikler voornoemd stellen als
onderpand:
1. een akker bouwland "de hoenderkamp" genaamd, groot plm. twee mudde en gelegen bij
Wedde;
2. ¼ waarsgerechtigheid over het hamrik van Wedde;
3. een telgekamp, groot plm. acht deimt gelegen bij de Ossedijk onder Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
117 - 9 juli 1818.
Jacob Jacobs Mooi, schuitenvaarder, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede voor
zijn echtgenote Reina Jans Norder, verkoopt aan de oud-schipper Jan Jans Middel, eveneens
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wonende te Oude Pekela, de helft van de Pekelder Trekschuit nummer twee, varende van de
Pekela op Groningen en vice versa. Verkoopprijs: 3.000 gulden. Dit bedrag wordt in mindering
gebracht op het bedrag van 3.611 gulden dat Jacob Jacobs Mooi nog wegens
koopschatspenningen van de bedoeld halve trekschuit schuldig was aan Harm Harms Nap,
negotiant, wonende te Groningen ingevolge cessiebrief van 2 april 1805, beleden voor pastoor
Meurs en geëligeerden destijds wonende te Oude Pekela, van welke cessiebrief Harm Harms
Nap voornoemd wettige houder is als mede-erfgenaam van wijlen zijn moeder, de weduwe van
Harm Andries Nap.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
118 - 9 juli 1818.
Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen en mejuffrouw Teelke Pieters de Jonge,
weduwe van Nanno Kranenborg, zonder beroep en wonende te Oude Pekela, de laatstgenoemde
voor zichzelf en als bezittende de boedel van haar overleden man voornoemd, als aan zich
hebbende bekomen het aandeel dat Hommes nog had uitstaan ten laste van de
scheepstimmerbaas Harm Jans Bok, wonende te Oude Pekela, en van deze nog te vorderen had
een vordering van pro resto 900 gulden. De comparanten verklaren het recht van deze bedoelde
vordering overgedragen te hebben aan mevrouw de weduwe van J.H. Forsten, genaamd
Angelique Esther Elin, zonder beroep, wonende te Groningen, voor wie verscheen de
stadsveenmeester Harm Jans Middel, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de weduwe van Nanno Kranenborg, in
aanwezigheid van de schuitenvaarder Jacob Jacobs Mooi en van de oud-schipper Pieter Jans
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
119 - 10 juli 1818: [repertorium].
Volmacht van Jan Reinders uit Nieuwe Pekela op de heer Pieter Burchard, consul van Zijne
Majesteit van de Koning van de Nederlanden te Rostok om de zaak betreffende het waarderen
van het schip "De Enige Broeder", op 9 september 1813 voorgevallen te Wismar waar te
nemen.
120 - 14 juli 1818.
Gerrit Tonnis Tin, bootjesmaker en zijn echtgenote Kenna Busscher, wonende te Oude Pekela,
eveneens getrouwd geweest met Berend Alders Koning en nog diens nalatenschap bezittende,
verklaren af te staan en over te dragen aan de eerzame erfgezeten Harm Everts Evers, wonende
te Blijham, een huis getekend met nummer 140 met de daarachter liggende tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer vier boven de Veendijk
waarover de Harm Everts Evers nog het recht heeft van gereserveerde eigendom volgens
koopbrief van 1 juli 1791 beleden voor de heer Hoeth, destijds rechter van Bellingwolde en
Blijham cum annexis.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Gerrit Tonnis Tin voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
121 - 22 juli 1818.
De eerzame Theodorickus Ebe Romelingh, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, als daartoe
opdracht hebbende van de winkelier in scheepsbenodigdheden Frans Harms Seven, wonende te
Amsterdam, verkoopt aan de boerenknecht Hindrik Willems Klei, thans nog wonende te Beerta:
1. een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, beneden de
verlaten op het zevende en een half en achtste lot:
2. een apart klein moestuintje mede aldaar gelegen;
3. plm. vier en een half mudden bouw- of weideland in twee aan elkaar sluitende kampen,
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, beneden de verlaten, stadsgrond, in het tweede en derde
lot.
282

Verkoopprijs: 400 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Romelingh voornoemd in aanwezigheid
van de scheepstimmerlieden Hindrik Alles Buining en van Willem Hindriks Kuiper, beiden
wonende te Oude Pekela.
122 - 31 juli 1818: [repertorium].
Verklaring van Harm T. Hut, Eildert Alberts Timmerman en Klaas Jans Drijfhamer uit Oude
Pekela dat John Christoffer Schnebeljé in augustus 1783 overleden is te Oude Pekela.
123 - 3 aug. 1818.
Arentje Hindriks Naatje, zonder beroep, echtgenote van de schipper Cornelis Fekkes Mulder,
wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de opperstuurman Fokke Harms de Weerdt,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 2.000 gulden. Stelt als onderpand haar
huis getekend met nummer 358 met de daarbij behorende tuin en halve stadsveenplaats
daarachter, bestaande uit een opstrekken met zes kampen groen- of bouwland en verder nog
enige dallen, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, op nummer 47.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
124 - 3 aug. 1818.
Testament van de landgebruiker Luitjen Harms Jarkes, wonende te Onstwedde.
Hij legateert aan zijn vrouw Janna Harms Molanus, indien zij hem overleeft:
1. het vruchtgebruik van zijn huis, getekend nummer 25 met de tuin en de grond daarbij
behorende, staande en gelegen te Onstwedde, zoals thans door hen bewoond en gebruikt;
2. idem van een akker bouwland groot plm. een mudde de "Hindorsen" genaamd, gelegen bij
Onstwedde op de es;
3. idem van een dito akker groot plm. drie bak land, genaamde "de vier möllen", mede op de
voornoemde es gelegen;
4. idem van twee dagwerken hooiland, gelegen in de zogenaamde Nieuwe Mije bij Onstwedde;
5. idem van nog een dagwerk dito hooiland achter de Oerde op de Mije;
6. idem van nog een stede beddengoed met zijn toehoren ter keuze van zijn vrouw.
Verwezen wordt verder naar zijn huwelijkscontract.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend, van de blauwverver Jan Mulder, van de deurwaarder Rente
Harms Middel en van de koopman Eltje Jans Degenhart, allen wonende te Oude Pekela.
125 - 3 aug. 1818.
Willem Harms Molanus, landgebruiker, wonende te Onstwedde, neemt op rente van de
landgebruiker Luitjen Harms Jarkes en zijn echtgenote Janna Harms Molanus, zonder beroep,
beiden eveneens wonende te Onstwedde, een bedrag van 300 gulden. Stelt als onderpand zijn
huis en tuin, staande en gelegen te Onstwedde en verder nog zijn akker bouwland, groot plm.
een halve mudde in zaad, gelegen op de Holte bij Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
126 - 4 aug. 1818.
Testament van de bakker Bastiaan Roelfs Meening, wonende te Oude Pekela.
Hij legateert bij zijn overlijden aan zijn vrouw Janna Freerks Peper het vruchtgebruik van al
zijn goederen die tot zijn nalatenschap zullen behoren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Wilke L. Tonkes, in
aanwezigheid van deze, van de koopman Albert Pieters de Jonge, van de korenmolenaar Jan
Teunis Klatter en van de bakker Marinus Wildeboer, allen wonende te Oude Pekela.
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127 - 4 aug. 1818.
Testament van Janna Freerks Peper, zonder beroep, echtgenote van de bakker Bastiaan Roelfs
Meening, wonende te Oude Pekela.
Zij legateert bij haar overlijden aan haar echtgenoot het vruchtgebruik van al haar goederen die
tot haar nalatenschap zullen behoren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Wilke L. Tonkes, in
aanwezigheid van deze, van de koopman Albert Pieters de Jonge, van de korenmolenaar Jan
Teunis Klatter en van de bakker Marinus Wildeboer, allen wonende te Oude Pekela.
128 - 8 aug. 1818.
Testament van de postbode Harmannus Sonnekes, wonende te Winschoten.
Hij legateert bij zijn overlijden aan zijn echtgenote Trientje Tekes Draijer het vruchtgebruik van
al zijn goederen die tot zijn nalatenschap zullen behoren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de bakker Reint Tammes de Ruiter, van de gemeentebode Berend
Drijfhamer, van de koopman en landgebruiker Hindrik Eenjes de Boer en van de zilversmid
Hindrik R. Huising, allen wonende te Oude Pekela.
129 - 8 aug. 1818.
Testament van Trientje Tekes Draijer, zonder beroep, echtgenote van de postbode Harmannus
Sonnekes, wonende te Winschoten.
Zij legateert bij haar overlijden aan haar echtgenoot het vruchtgebruik van al haar goederen die
tot haar nalatenschap zullen behoren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de bakker Reint Tammes de Ruiter, van de gemeentebode Berend
Drijfhamer, van de koopman en landgebruiker Hindrik Eenjes de Boer en van de zilversmid
Hindrik R. Huising, allen wonende te Oude Pekela.
130 - 8 aug. 1818.
“Wij, ondergetekenden, erven van wijlen Fokje Arends verklaren door dezen genoegen te
nemen in de openbare verkoop zoo op heden door Jantje Esderts, geassisteerd door haar man
Jan Derks Koster gedaan is van enige vaste goederen gelegen te Oude Pekela op de nummers
zes en zeven zuidkant, die voor 910 gulden zijn verkocht.” [....]. Verwezen wordt verder naar
een verzegeling van 4 februari 1799.
Getekend en afgegeven te Oude Pekela op 12 maart 1816.
(was getekend): H. Franken, Freerk Esderts in kwaliteit, Jan Georg Brugmans, Simon E.
Strating, H.S. Noorman, W.L. Tonkes, J.J. Klein en Tonnis K. Noorderwijk.
Dit alles conform aan het origineel bevonden en gecollationeerd door mij, notaris, op 8
augustus 1818 op verzoek van de gebroeders Arend en Derk Jans de Jonge, beiden zonder
beroep en wonende te Winschoten.
131 - 8 aug. 1818.
Derk Jans de Jonge en Arent Jans de Jonge, broers, inwonende bij de zilversmid Derk Jans de
Jonge te Winschoten, tezamen als erfgenamen van wijlen Fokje Arends, in leven weduwe van
Jan Freerks, nemen op rente van de negotiant Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela,
een bedrag van 167,40 gulden, zijnde de koopprijs van een kamp bouwland gelegen te Oude
Pekela, zuidkant, eigen grond, op nummer zes en van de landgebruiker Freerk Esderts Spaarpot,
wonende te Oude Pekela en van de genoemde Wibrandus Kranenborg nog een bedrag van 301
gulden, zijnde de koopprijs waarvoor deze beiden gekocht hebben het vierde en vijfde perceel,
zijnde enig hoogveen met diens ondergrond en dallen op de eerdergenoemde nummers zes en
zeven, gelegen te Oude Pekela ingevolge proces-verbaal van openbare verkoop door mij,
notaris opgemaakt te Oude Pekela op 12 maart 1816.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein W.L. Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de bakker Marinus Wildeboer, eveneens wonende te Oude
Pekela.
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132 - 11 aug. 1818.
Albert Klaassens Dijkama, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van zijn
schoonmoeder Geessijn Jans Dik, zonder bijzonder beroep, zijnde weduwe van Jan Cornelis
van Driesten, wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 620 gulden. Stelt als onderpand zijn
huis getekend met nummer 185 met een tuin en mandelige drift, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 27 nieuwe plaatsen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
133 - 14 aug. 1818.
Jan Harms Korter, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de landgebruiker
Hindrik Geerts Onstwedder, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een kamp bouwland, groot
plm. 50 stok, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 52.
Verkoopprijs: 150 gulden. De verkoper ontvangt dit bedrag van de koopman Harm Harms de
Boer, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
134 - 15 aug. 1818.
Roelf Jans Lukens, boer, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de kleermaker Martinus
Willems Eij, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis getekend met nummer 492 met een
tuin daarachter, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 16.
Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van [de
oud-schipper] Pieter Jans Oosterend en van [de commies bij de Schout,] Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
135 - 15 aug. 1818: [repertorium].
Volmacht van Fokke Harms de Weerd uit Nieuwe Pekela op zijn moeder Elijsabeth Kl. Jonker
tot generalia tijdens zijn afwezigheid.
136 - 19 aug. 1818.
Hinderk Alles Buining, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
kalkbrander en landgebruiker Theodorickus Ebe Romelingh en aan zijn echtgenote Wilhelmina
Jans Tammens, eveneens wonende te Oude Pekela, twee aan elkaar sluitende kampen
bouwland, samen plm. drie en een vierde mudden groot, gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
eigen grond, in de plaats nummer negen, bij de eerstgenoemde comparant tot dusver in
eigendom toebehorende. Verkoopprijs: 225 gulden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de kopers voornoemd in aanwezigheid van de oudschipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
137 - 3 sept. 1818.
Jacob Addens, koopman en zijn echtgenote Saarke Meiken Kramer, zonder beroep en wonende
te Nieuwe Pekela, nemen op rente van de koopman Hartog Simons van Meekren, wonende te
Oude Pekela, een bedrag van 200 gulden. De debiteuren verklaren nog geen onderpand te
kunnen stellen maar zodra zij in het bezit komen van vaste goederen deze als onderpand voor
deze lening te stellen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Van Meekren voornoemd in
aanwezigheid van [de oud-schipper] Pieter Jans Oosterend en van [de commies bij de Schout,]
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
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138 - 8 sept. 1818.
Openbare verkoop te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel op verzoek van de
rentmeester Mr. Willem Jacob Wichers, wonende te Groningen, namens Burgemeesters van de
stad Groningen van de stadsvierde turf die dit jaar 1818 te Oude en Nieuwe Pekela gegraven is.
De turf zal worden verkocht in vijf percelen, namelijk:
I. van het Nieuwe Diep tot aan het middenste verlaat;
II. van het middenste verlaat tot aan het bovenste verlaat;
III. van nummer 13 tot nummer 62 Nieuwe Plaatsen, noordkant, met de nieuwe aanleg aan de
noordzijde en van nummer 32 tot 47 op de Nieuwe Plaatsen aan de zuidkant;
IV. van nummer 48 tot 67 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde;
V. van nummer 68 tot nummer 71 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde met de nieuwe
Zuideraanleg en ten zuiden daarvan.
[volgen de condities van de verkoop].
Het eerste perceel is toegewezen aan de adjunct-veenmeester Goedhart Borgesius, wonende te
Oude Pekela, voor 1.155 gulden, waarvoor zich borg stelt de eerzame veenmeester Harm Jans
Middel, eveneens wonende te Oude Pekela.
Het tweede perceel is toegewezen aan de brouwer Berend Edes Brouwer, wonende te Nieuwe
Pekela, voor 1.290 gulden, waarvoor zich borg stelt de veengebruiker Harm Jans Dik, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela.
Het derde perceel is toegewezen aan de veenboer Eertwijn Willems Boswijk, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 4.475 gulden, waarvoor zich borg stelt de eerzame veenboer Jurjen Koerts
junior, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
Het vierde perceel is toegewezen aan de veenboer Jan Eltjes Degenhart, wonende te Nieuwe
Pekela, voor 2.890 gulden, waarvoor zich borg stelt zijn zoon Berend Jans Degenhart, mede
wonende te Nieuwe Pekela.
Het vijfde perceel is toegewezen aan Eertwijn Willems Boswijk voornoemd, voor 3.960 gulden,
waarvoor zich borg stelt Jurjen Koerts junior voornoemd.
Gedaan in aanwezigheid van de schout van Oude Pekela, Petrus Johannes Huisinga en van de
schoolopziener Hendrik Wester, beiden wonende te Oude Pekela.
139 - 1 okt. 1818: [repertorium].
Volmacht van Geeske Daveman, weduwe van Schutter uit Nieuwe Pekela op Hedde Jans
Heddens, landgebruiker te Neermoer in Ostfriesland om mede te helpen oprichten en bevestigen
een familiecontract ten einde opheffing te bekomen van een fideïcommissum door Heike
Folkers, geconstitueerd bij haar testament d.d. Aurich van 1 november 1766.
140 - 2 okt. 1818.
Jan Trop, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen mede namens zijn
echtgenote Wilhelmijna de Vries, verkoopt aan de koopman Christiaan Klein en zijn echtgenote
Follegien Tjebbes Muller, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zijn huis getekend met
nummer 491, met een tuin daarachter en bij dat huis behorende, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer 16. Verkoopprijs: 50 gulden. De verkopers
behouden het recht om gedurende de tijd van hun leven het verkochte vrij en onverhinderd te
mogen bewonen en te gebruiken.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de gebruiker in aanwezigheid van de
commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms Middel,
beiden wonende te Oude Pekela.
141 - 2 okt. 1818: [repertorium].
Volmacht van Pieter Wolters Schuring op zijn vrouw Niessein Hindriks Schuring, allen van
Nieuwe Pekela waarbij deze door haar man met generale volmacht wordt voorzien om tijdens
diens afwezigheid alle voorvallen waar te nemen die hem of haar betreffen zowel in als buiten
rechten .

286

142 - 7 okt. 1818: [repertorium].
Verklaring van Egbert Geerts Sterenborg, Pieter Berends Kolk en Egbert Wildeboer, allen uit
Oude Pekela, waarbij deze op verzoek van Berendina Berends de Boer uit Oude Pekela
verklaren dat haar vader Berend Harms de Boer, te Elseneur, aan boord van zijn schip in de
zomer van 1797 is overleden.
143 - 7 okt. 1818.
Luijken Jans Luijkens, landgebruiker, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, neemt op
rente van de veenboer Otte Jans Smit, wonende te Stadskanaal onder Onstwedde, een bedrag
van 1.500 gulden. Stelt als onderpand zijn huis en schuur getekend met nummer 20 met het hof,
de appelhof en het zogenaamde voorhuis met de achtertuin, het daarbij behorende bouwland,
groot plm. vier en een half mudde en verder nog zijn bouwland op de gaste, alles staande en
gelegen te Veenhuizen en zo deze goederen zijn gekocht van wijlen Berend Geerts Bots volgens
proces-verbaal van openbare verkoop van 9 en 16 februari 1814 voor ons notaris gepasseerd.
Gedaan en gepasseerd op het Canaal in het huis van Otte Jans Smit voornoemd onder
Onstwedde in aanwezigheid van de landbouwer Wubbe Jans Hiskes, wonende te Veenhuizen
en van de koopman Evert Jans Oosterwijk, wonende op het Stadskanaal.
144 - 9 okt. 1818.
Testament van Frouke Wijbes Brouwer, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de stelmaker
Engel Harms Reints, wonende te Vlagtwedde.
Zij legateert en vermaakt bij haar overlijden aan haar echtgenoot voornoemd, het vruchtgebruik
van al haar goederen die tot haar nalatenschap gaan behoren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Geert Harms Reintsema in aanwezigheid
van de oud-schipper Pieter Geerts Sterenborg, de kuiper Jan Geerts Kuiper, beiden wonende te
Oude Pekela, van de landbouwer Harm Jacobs Timmer, wonende te Wollinghuizen en van de
smidsbaas Jan Hinderks Smit, wonende te Oude Pekela.
145 - 17 okt. 1818.
Jan Pieters Joling, landbouwer, Albertien Pieters Joling, zonder beroep, beiden wonende te
Jipsinghuizen onder Onstwedde, verder Harmke Pieters Joling, zonder beroep, wonende te
Nieuwe Pekela en Roelf Eibergen, arbeider, wonende te Boertange, handelende in dezen
namens en vanwege zijn echtgenote Antje Pieters Joling, te samen kinderen van Pieter Jans
Joling en vrouw, wijlen Harmke Alberts, gaan over tot de scheiding en verdeling van de
nalatenschap van hun overleden moeder, bestaande uit de volgende vaste en losse goederen:
1. een halve boerenplaats te Jipsinghuizen onder Onstwedde zoals deze eerder door Pieter
Jans Joling en thans door Jan Pieters Joling voornoemd wordt gebruikt en bezeten,
bestaande uit een boerenhuis getekend met nummer 26 met een hof of tuin daar om toe met
bijbehorende landerijen, alles gewaardeerd op 1.200 gulden;
2. de huismeubelen, boerengereedschappen en levendige have zoals de overledene heeft
nagelaten. Deze goederen zijn reeds verkocht en hebben 1.010 gulden opgebracht;
3. een bedrag van 650 gulden dat door Antje Pieters Joling bij haar trouwen is genoten;
4. een bedrag van 140 gulden dat door Harmke Pieters Joling reeds is genoten uit de
mandelige boedel.
Bij de scheiding en verdeling wordt o.a. bepaald dat de halve boerenplaats, genoemd onder 1. in
het bezit blijft van Jan Pieters Joling. Aangezien zijn erfportie 750 gulden bedraagt, keert hij
450 gulden uit aan zijn zusters.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de erfgezeten Jan
Polling, wonende te Jipsinghuizen en van de kastelein Klaas Franken, wonende te Oude Pekela.
146 - 27 okt. 1818.
Jan Harms Das, oud-schipper en de kinderen van zijn overleden vrouw, zijnde Trijntje Jans
Das, zonder beroep, weduwe van Derk Harms Hesselink en Swaantje Jans Das, zonder beroep,
echtgenote van de arbeider Harm Hinderks Smilde, allen wonende te Oude Pekela, verkopen
aan de weduwe van Melle Willems Pott, genaamd Elijsabeth Thomas, zonder bijzonder beroep,
eveneens wonende te Oude Pekela, voor haar zelf en als bezittende de nalatenschap van haar
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overleden echtgenoot voornoemd, een huis getekend met nummer 197 met de ondergrond en de
daarachter liggende tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, aan de
eerstgenoemde comparanten in eigendom toebehorende en door de genoemde Jan Harms Das
nog wordt bezeten. Verkoopprijs: 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopster in aanwezigheid van de
bakker Klaas Pieters Baar en van de koopman Antoni J. van Oosten, beiden wonende te Oude
Pekela.
147 - 27 okt. 1818.
Elias Hindriks van der Veen, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, stelt zich borg voor Jan
Hindriks van der Veen en echtgenote Roelfien Jans Velvis, wonende te Oude Pekela ten
behoeve van Elijsabeth Thomas, zonder beroep, weduwe van Melle Willems Pott, eveneens
wonende te Oude Pekela, voor een bedrag van 800 gulden en beloofde renten, een en ander
volgens koop- en cessieakte van 4 mei 1813, destijds beleden voor mij, notaris te Oude Pekela.
Verder was hierbij aanwezig de kastelein en koopman Willem Melles Pott, wonende te Oude
Pekela, die in dezen handelde namens zijn moeder, de weduwe van Melle Willems Pott
voornoemd en verklaarde deze borgtocht voor haar aan te nemen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van Jannes
Pieters Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
148 - 27 okt. 1818.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, voor zich zelf en voor zijn broer
Jan Kranenborg, handelende onder de firmanaam J. & W. Kranenborg, verkoopt aan de
schipper Roelf Harms Aakster, wonende in zijn schip en zich thans alhier bevindende, een
nieuw praamschipshol, genaamd "de Jonge Maria", groot plm. 12 last, lang over zijn steven 59
voet, breed over zijn berghouten 12½ voet en hol op zijn uitwatering vier en een kwart voet,
alles Groninger maat, te Oude Pekela bij de scheepstimmerman Boele Piekes de Weerdt in de
loop van dit jaar gebouwd en fris van de bijl te water gelaten. Verkoopprijs: 550 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de veldwachter Pieter Jans Bulten, eveneens wonende te Oude
Pekela.
149 - 3 nov. 1818.
Geert Berends Luikens, landgebruiker, wonende te Onstwedde, verklaart dat op 17 augustus
1818 de erfgezeten Aike Aikes Maarsing senior, wonende te Ter Maars onder Onstwedde zich
voor hem Luikens voornoemd, ten behoeve van het minderjarig kind van wijlen Luiken
Berends, waarover hij, eerstgenoemde comparant als principaal voogd fungeerde, vrijwillig had
ingelaten als borg voor een bedrag van 600 gulden die hij, Geert Berends Luikens toen bekend
heeft vanwege dat minderjarig kind onder zich te hebben; dat de genoemde Aike Aikes
Maarsing als borg in de verplichting kon komen om het genoemde bedrag van 600 gulden met
de rente de daarvan beloofd zijn geheel of gedeeltelijk voor dezelfde comparant Geert Berends
Luikens uit te betalen; dat de genoemde Maarsing geen voldoende zekerheid had gesteld om de
voor hem, Geert Berends Luikens voorgeschoten gelden terug te krijgen; zo verklaarde hij,
genoemde Geert Berends Luikens, dat hij, teneinde de meergenoemde Aike Aikes Maarsing iets
mocht hebben waaruit hij ten allen tijde zich terzake van de voorgenoemde borgtocht
schadeloos zou kunnen stellen en tot dekking van die borgtocht aan hem, Maarsing voornoemd,
bij deze ten onderpand stelt:
1. een akker bouwland, groot plm. twee mudde, gelegen op Onstweddertange bij Onstwedde;
2. een dito akker bouwland mede op de Tange bij Onstwedde gelegen, groot plm. twee
mudde;
3. een tuin gelegen in de es bij Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
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150 - 9 nov. 1818.
Koert Harms Middel, procureur bij de rechtbank te Winschoten en aldaar wonende, handelende
in dezen als gemachtigde van Hindrika Hindriks Bakker, schipperke, ongehuwd en zonder
bepaalde woonplaats, Elsijn Josephs Kramer, weduwe van Willem Hindriks Bakker, arbeidster
te Oude Pekela en Zwaantje Hindriks Bakker, echtgenote van de schipper Andreas Jozeph
Kramer, wonende te Oude Pekela en de schipper Jan Hindriks Bakker, wonende te Sappemeer
[genoemd in de volmacht van 20 augustus 1818, doch niet in de akte zelf], te samen kinderen
en mede-erfgenamen van de onlangs te Oude Pekela overleden Hindrik Willems Bakker,
caverende hij, comparant voornoemd daarenboven voor de overige erfgenamen van de
genoemde Hindrik Willems Bakker.
De comparant Middel voornoemd, in zijn kwaliteit en bevoegdheid hiervoor vermeld, verklaart
afstand te doen van en over te dragen voor zo veel de belanghebbende betreft waarvoor hij
ageert, aan de koopman Jacob Joostens Bodewes en diens echtgenote Alagonda Adams
Burghard, wonende te Oude Pekela, een huis getekend met nummer 563 en tuin en tevens een
daarachter, onmiddellijk aangelegen kampje groenland, groot plm. acht are, staande en gelegen
te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, ten oosten van de Roomse wijk, op de nummers 18 en
19/2, zijnde genoemd huis, tuin en kampje land door genoemde Hindrik Willems in leven
bezeten. Verkoopprijs: 1.300 gulden. Deze verkochte goederen zijn nog verder bezwaard met
enkele vorderingen ter hoogte van 955 gulden, 9 stuivers en 4 duiten. Genoemd worden de
namen van o.a. de winkelierster Hanke Derks Hesselink, weduwe van Berend Geerts Smit,
wonende te Oude Pekela als mede-erfgenaam van wijlen Derk Harms Hesselink. Gewezen
wordt in dit kader op een scheidings- en deelakte van 21 januari 1818, gepasseerd voor notaris
De Sitter te Winschoten. Verder wordt de naam genoemd van de koopman Egbert Geerts
Sterenborg, wonende te Oude Pekela, die op het verkochte huis nog een vordering heeft van
342 gulden, zeven stuivers en een duit volgens een rentebrief van 9 november 1801, beleden
voor de Rechter van Bellingwolde en Blijham cum annexis en volgens een koopbrief van 27
grasmaand [april] 1810, beleden te Wedde voor de rechter van die jurisdictie. Egbert Geerts
Sterenborg voornoemd stelt zich borg voor de koper Bodewes voornoemd en vrouw. Verder is
nog bepaald dat de kopers moeten toestaan dat de weduwe van Derk Buter, die thans nog in een
van de kamertjes van het verkochte huis verblijft, daarin gedurende haar leven vrij mag blijven
wonen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude
Pekela en van de heer Jan Veenhoven Hz., griffier van het vredegerecht, wonende te Hogezand.
151 - 24 nov. 1818.
Wilhelmus van der Laan, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
koopman Willem Sleumer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 400 gulden en
van Johan Friedrich Johan Koert Luning, arbeider, geboren te Slangen in Lipsterland, zich de
meeste tijd ophoudende te Nieuwe Pekela doch hebbende verder geen vaste woonplaats, een
bedrag van 700 gulden. Stelt als onderpand zijn huis getekend met nummer 109 met een
pakhuis daaraan grenzend en een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, bij het bovenste verlaat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van Pieter
Jans Oosterend en van Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
152 - 24 nov. 1818.
Hermannus Molanus à Doedens, landgebruiker en rentenier, wonende te Oude Pekela, doet
afstand van zijn recht van hypotheek, dat hij op grond van een verzegelde rentebrief van 17
april 1809, ingeschreven in het verzegelingsprotocol van het voormalig gerecht van Wedde en
Westerwoldingerland, heeft op de goederen van de nu overleden Harm Leenderts Kok en
vrouw, wijlen Esse Okkes, in leven echtelieden te Oude Pekela voor een bedrag van 490
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de kastelein Klaas Franken, beiden wonende te Oude
Pekela.
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153 - 25 nov. 1818.
Jan Halbes Pottiewijt, landgebruiker en rentenier, wonende te Oude Pekela, handelende in
dezen mede voor zijn echtgenote Stijntje Boeles, doet afstand van zijn recht op hypotheek dat
hij heeft van een verzegelde rentebrief van 9 bloeimaand [mei]1810, beleden voor Pastoor en
kerkvoogden te Oude Pekela, op de goederen van de overleden schipper Harm Harms Kok als
borg.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de scheepstimmerman Willem Hindriks Kuiper,
beiden wonende te Oude Pekela.
154 - 25 nov. 1818.
Klaas Okkes Kuiper en Pieter Berends Kolk, oud-schippers, wonende te Oude Pekela, doen
afstand van hun recht van hypotheek dat zij op grond van een verplichte akte van 3 februari
1812, destijds beleden voor Mr. A.H. Koning als tijdelijk notaris in het kanton Pekela, hebben
of kunnen vorderen op de goederen van, speciaal op een huis en hof staande en gelegen te Oude
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 1, afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Harm
Harms Kok.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
155 - 25 nov. 1818.
Huwelijkscontract tussen de koopman Johan Dominicus Flinker & Catrijna H. Feijen, zonder
beroep, meerderjarige dochter van de koopman Hindrik Feijen en vrouw Elijsabeth Strootman,
nog inwonende bij haar ouders te Nieuwe Pekela.
De bruid zal tot een bruidsschat bij het huwelijk inbrengen een bedrag van 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de koopman Feijen voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
156 - 26 nov. 1818.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor zich zelf
en voor zijn broer Jan Kranenborg onder de firma van Jan & Wibrand Kranenborg, verkoopt
aan de praamschipper Hindrik Klaassens Jonker, zonder vaste woonplaats, doch wonende in
zijn schip waarmee hij zich thans hier bevindt, een oude praam, laatst door Roelf Harms
Aakster als schipper bevaren, zijnde gemeten op acht last, hebbende deze praam tot dusver thuis
behoord in het district Pekela. Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis en van de koopman Jan Harms Brouwer,
beiden wonende te Oude Pekela.
157 - 3 dec. 1818: [repertorium].
Volmacht van Hindrik Roelfs Onstwedder uit Oude Pekela op Klaas Harms Karssies en Harke
T. Dijkstra, eveneens uit Oude Pekela, generaal tot alle aangelegenheden in de boedel van
wijlen Roelf Hindriks Onstwedder.
158 - 5 dec. 1818.
Teunis Harms Hut, oliemolenaar, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor zich zelf
en voor zijn echtgenote Frouke Wierts Meijer, neemt op rente van zijn ouders, zijnde de oudschipper Harm Teunis Hut en vrouw Engeltje Georgs, zonder beroep, wonende te Oude Pekela,
een bedrag van 5.000 gulden. Stelt als onderpand:
1. de helft van zijn oliemolen, gedeeltelijk op eigen- en op stadsgrond, staande te Oude
Pekela, noordkant, zijnde de molen genummerd met 807;
2. de helft van twee bij de molen behorende knechtenwoningen onder één dak, staande te
Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, genummerd met 40 en 41;
3. de helft van twee achter de oliemolen gelegen kampen groenland, gedeeltelijk op eigen- en
op stadsgrond, nagenoeg twee mudden groot;
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4. de helft van een stuk eigen groenland gelegen in de zogenaamde Duivelsdobben te Oude
Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Teunis Hut voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout,
Jannes Pieters Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela.
159 - 5 dec. 1818.
Hindrik Bouman, bakker, wonende te Oude Pekela, in dezen handelende en verschenen voor
zijn schoonmoeder Jantje Kiers, weduwe van Geert Boskop, eveneens wonende te Oude Pekela,
verklaart het bedrag van de veiling, die door mij, notaris voor haar gehouden is op 13 en 20 mei
van dit jaar volgens het proces-verbaal van die data, na aftrek van de onkosten, ten volle van de
notaris te hebben ontvangen, doende hij mij, notaris daarvan bij dezen kwiteren en verklaarde
hij mij van die veiling te dechargeren zonder reserve.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris.
160 - 12 dec. 1818.
Testament van Hindrik Klaasens Boerma, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela.
Hij legateert aan zijn echtgenote Geppien Klaassens Jonker, indien hij vóór haar komt te
overlijden, het vruchtgebruik van een bedrag van 1.000 gulden tot de tijd dat zij hertrouwt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman en kastelein Wilke L. Tonkes
in tegenwoordigheid van deze, van de schoolopziener Hendrik Wester, van de koopman Albert
Pieters de Jonge en van de bakker Marinus Wildeboer, allen wonende te Oude Pekela.
161 - 12 dec. 1818.
Testament van Geppijn Klaassens Jonker, echtgenote van Hindrik Klaasens Boerma,
landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela.
Zij legateert aan haar echtgenoot, indien zij vóór hem komt te overlijden, het vruchtgebruik van
een bedrag van 450 gulden tot de tijd dat hij hertrouwt. Ook legateert zij hem als aandenken een
gouden oorijzer. Verder krijgt hij al haar kledingstukken.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman en kastelein Wilke Luppes
Tonkes in tegenwoordigheid van deze, van de schoolopziener Hendrik Wester, van de koopman
Albert Pieters de Jonge en van de bakker Marinus Wildeboer, allen wonende te Oude Pekela.
162 - 19 dec. 1818.
Huwelijkscontract tussen de stuurman Jan Jans Arends junior, wonende te Nieuwe Pekela &
Elisabeth Harms de Weerdt, zonder bijzonder beroep, meerderjarige dochter van wijlen Harm
Harms de Weerdt en vrouw Elisabeth Klaassens Jonker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
Alle goederen die de comparanten in het huwelijk brengen of zij door erfenis tijdens hun
huwelijk ontvangen, blijven buiten de gemeenschap. Winst en verlies daarentegen gedurende
hun huwelijk zal gemeenschappelijk zijn.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de weduwe van Harm Harms de Weerdt
voornoemd in aanwezigheid van de kleermaker Pieter Berends Abeling en van de varensgezel
Albert Egberts de Grooth, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
163 - 21 dec. 1818.
Elzo Hazelhoff senior, koopman en kastelein, wonende te Wedde, verkoopt aan de boer Jan
Hiddes Bessembinders, wonende te Ter Haar onder Sellingen zijn Meedland, zijnde een kleine
vier dagwerk groot, dat hij in acht verschillende stukjes of plakjes heeft liggen in de Mede bij
Wetsingehuizen. En verklaarde de verkoper dat hij de genoemde kleine vier dagwerken had
verkocht zo en in dier voege hij het had gekocht van Boele Migchels Wilts en Engel Geerts
Bots volgens koopakte van 29 april 1816, voor mij, notaris beleden. Verkoopprijs: 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
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164 - 21 dec. 1818.
Harm Jans Middel, veenmeester en logementhouder, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
adjunct-stadsveenmeester Goedhart Borgesius, eveneens wonende te Oude Pekela, een
onregelmatig vijfhoekig stukje dalgrond, zijnde stadsgrond, gelegen op de zuidelijke hoek van
het achtereinde van de plaatsen nummers 30 - 32/2, zuidkant, beneden de verlaten in Oude
Pekela, groot 13 Groninger vierkante roeden. Verkoopprijs: 25 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van
de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
165 - 23 dec. 1818: [repertorium].
Akte waarbij Jan en Freerk Hindriks Opheijkens uit Oude Pekela verklaren dat Okke Hindriks
Opheijkens overleden is.
166 - 28 dec. 1818.
Luijken Jans Luijkens, landbouwer, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, verkoopt aan de
boer Hindrik Jans Hids, eveneens wonende te Veenhuizen, een akker bouwland, twee mollen
breed, gelegen op de es bij Veenhuizen. Verkoopprijs: 65 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
1819
001- 5 jan. 1819.
Uge Uges, procureur, wonende te Winschoten, als zodanig verschenen en optredende voor de
matroos Hindrik Hindriks Drok, wonende te Nieuwe Pekela, verzoekt de notaris om de
openbare verkoop voor te bereiden ten laste van de boekweitmolenaar Harmannus Jans
Veendam en vrouw Jantje Roelfs, wonende te Nieuwe Pekela van vaste goederen die in beslag
zijn genomen bij proces-verbaal van 18 juli 1818.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela. [zie ook de akten 1819-019 en
1819-029].
002 - 7 jan.1819.
Jan Teunis ten Cate, schipper, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede voor en
namens zijn echtgenote Geessien H. Draijer, verkoopt na gehouden veiling, aan de hoogste
bieders, zijnde de koopman Udo Freerks Zuiderveen en de schipper Melle Melles Pott, beiden
wonende te Oude Pekela, het huis van de verkoper getekend met de nummers 622 en 623 met
de daarbij behorende grond, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, met de
daarbij behorende rechten en plichten zoals de verkoper dit heeft gekocht volgens koopbrief van
18 december 1805, destijds beleden te Wedde voor de toenmalige drost. Verkoopprijs: 250
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de schipper Melle Melles Pott, eveneens wonende te Oude
Pekela.
003 - 8 jan. 1819.
Derk Jans de Jonge, zilversmid, thans wonende te Winschoten, handelende in dezen mede
namens zijn vrouw Hinderica Luppes, draagt over aan de arbeider Obbe Hendriks de Groot,
wonende te Oude Pekela, drie kampen land van de verkoper, te samen plm. vier mudden groot,
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de nummers acht en negendehalf, zoals dat
land van de weduwe van Harm Jans volgens koopbrief van 5 mei 1809 destijds beleden te
Wedde voor Mr. de Sitter. Overdrachtsprijs: 400 gulden, zijnde juist het bezwaar waarmee deze
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kampen wegens gereserveerde eigendom ten behoeve van de voornoemde weduwe van Harm
Jans, genaamd Grietje Klaassens volgens de hiervoor vermelde koopakte nog is bezwaard.
Verder is hierbij nog aanwezig de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk, wonende te Oude
Pekela, die uit naam en vanwege zijn moeder Grietje Klaassens voornoemd, als houder van het
gereserveerde eigendomsrecht van de voornoemde landerijen deze overneming voor haar
goedkeurde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
004 - 8 jan. 1819.
De kinderen en erfgenamen van wijlen Roelf Hindriks Onstwedder en vrouw, wijlen
Hinderkien Roelfs, hebben het voornemen om ten overstaan van notaris Piccardt en in het huis
van de brouwer Freerk Boels te Nieuwe Pekela heden de voorlopige en op 15 januari a.s. de
definitieve verkoop te houden van de volgende, door Roelf Hindriks Onstwedder en vrouw in
leven bezeten goederen:
1. een opstrekkende plaats land met een boerenhuis daarop getekend met nummer 53, staande
en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, zoals door Roelf Hindriks
Onstwedder aangekocht op 10 en 18 februari 1783, ingeschreven in het protocol van
Nieuwe Pekela. Hierbij wordt opgemerkt dat de zijkamer is verhuurd aan Berend Jacobs
Lestestuiver tot 1 mei 1820;
2. een huis getekend met nummer 462 met de daarbij behorende grond, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 21. Hierbij wordt opgemerkt dat de
zijkamer in dit huis is verhuurd aan Jan Bruins tot 1 mei 1820. En is de ondergrond van dit
pand door de overledene verkregen volgens koopbrief van 11 december 1780, ingeschreven
in het protocol van Nieuwe Pekela;
3. het recht dat de overledene Roelf Hindriks Onstwedder heeft gehad en nagelaten op een
jaarlijkse grondpacht, groot vijf guldens en tien stuivers gevestigd op een huisplaats en tuin,
wordende bewoond en gebruikt door Harm Werkmeester, gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, eigen grond, alles zoals dit recht omschreven staat in een verzegelde koopbrief
van 3 februari 1764, beleden te Nieuwe Pekela voor pastoor Alberthoma c.s. en aan de
overledene Roelf Hindriks Onstwedder bij de verdeling van de boedel van Margijn Jans
Schuring ten deel is gevallen;
4. een vrouwenzitplaats in de kerk van de hervormden te Nieuwe Pekela.
De kinderen en erfgenamen van Roelf Hindriks Onstwedder en Hinderkien Roelfs zijn:
1. Margien Roelfs Onstwedder, echtgenote van de landgebruiker Tonnis Klaassens
Noorderwijk;
2. Antje Roelfs Onstwedder, echtgenote van de schipper Evert Pauls Vos;
3. Grietje Roelfs Onstwedder, zonder bijzonder beroep, weduwe van de schipper Jan Roelfs
Luikens, alle drie wonende te Nieuwe Pekela;
4. Hindrik Roelfs Onstwedder, schipper, wonende te Oude Pekela, voor wie de belangen
worden waargenomen door de schoolonderwijzer Klaas Harms Karssijns of door de
landgebruiker Harke Tjakkes Dijkstra, beiden wonende te Oude Pekela.
Er wordt nu overgegaan tot de praeparatoire [voorlopige] veiling of verkoop van de
bovenvermelde goederen. Daartoe zijn verschenen:
1. Tonnis Klaassens Noorderwijk voornoemd;
2. Evert Pauls Vos voornoemd;
3. Douwe Egberts Burema, erfgezeten, wonende te Meeden, handelende voor Grietje Roelfs
Onstwedder voornoemd;
4. de genoemde schoolonderwijzer Karssijns en landgebruiker Harke Tjakkes Dijkstra
voornoemd.
Op het eerste perceel wordt geboden 3.825 gulden, gedaan door de koopman Jan Douwes
Burema, wonende te Meden;
Op het tweede perceel wordt geboden 700 gulden, gedaan door de koopman Jan Garrelts van
der Linde, wonende te Nieuwe Pekela;
Op het derde perceel wordt geboden 85 gulden, gedaan door Evert Pauls Vos voornoemd;
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Op het vierde perceel wordt geboden 70 gulden, gedaan door Klaas Harms Karssijns.
Hiermee is de voorlopige veiling afgelopen en wordt verder verwezen naar de definitieve
veiling.
Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels in aanwezigheid van deze en
van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
[zie voor de definitieve veiling akte 014-1819].
005 - 9 jan. 1819.
Janna Hindriks Wannemaker, zonder beroep, echtgenote van de landgebruiker Klaas Harms
Joling, wonende te Veele onder Vlagtwedde, verkoopt en draagt over aan de landgebruiker
Berend Jans Lutje, eveneens wonende te Veele, plm. drie spint bouwland, gelegen op het
Veelder Nijland bij Veele. Verkoopprijs: 18,80 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
006 - 9 jan. 1819.
Wietske Hidserts de Vries, vrouw van de schipper Coert Hindriks Schuring, met wie zij woont
op Rouderwesterveen onder Roude in Ostfriesland, geven volmacht aan de landgebruiker Geert
Berends Kool, wonende te Nieuwe Pekela, om te verschijnen en hun te vertegenwoordigen in
het geval de moeder en schoonmoeder van de comparanten, de weduwe van Hidsert Ates de
Vries, wonende te Nieuwe Pekela, kwam te overlijden, in welk geval de belangen in haar
boedel dienen te worden behartigd.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Mendrik Pieters Amman, in
aanwezigheid van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van
de landgebruiker Klaas Dijkama, wonende te Oude Pekela.
007 - 11 jan. 1819: [repertorium].
Albert Tap en Jan Teunis ten Cate uit Oude Pekela verklaren dat Arij Kroeze, vader van
Lodewijk A. Kroeze voor plm. 22 jaren te Amsterdam is overleden.
008 - 11 jan. 1819.
Geessien Jans, zonder bijzonder beroep, weduwe van Geert Bruins Jans, ook genaamd Geert
Berends Bruins en Geert Bruins Lier, wonende te Nieuwe Pekela en haar zoon Geert Geerts
Lier, schipper, wonende in zijn schip waarmee hij zich thans te Groningen bevindt, in dezen als
universeel erfgenaam van wijlen zijn vader Geert Bruins Lier voornoemd, verkopen en dragen
over aan de landbouwer Roelf Harms Bos, wonende te Nieuwe Pekela, hun lieden huisje
getekend met nummer 542 met de grond en een kleine tuin daarachter, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer acht zoals door genoemde weduwe
wordt bewoond en bezeten en verkregen bij verzegeling van 3 maart 1777 en 25 maart 1777 in
het protocol van Nieuwe Pekela ingeschreven. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
009 - 11 jan. 1819.
Op verzoek van Harm Harms Nap, wonende te Groningen, als staande aan het hoofd van de
directie van het nader te noemen schip en op verzoek van zijn consorten geprocedeerd tot de
openbare verkoop van het kofschip "die Gute Hoffnung", groot plm. 70 roggelasten met zeilen,
touwen etc. zoals laatst uit zee is gekomen en gevoerd is door de schipper Daniel Frederik
Moldenhouwer, thans liggende te Antwerpen, zijnde dit schip in het jaar 1804 te Oude Pekela
nieuw gebouwd, wordt dit schip verkocht.
Het hoogste bod op het schip is gedaan door de koopman Hindrik Sebes van Houten, wonende
op 't Waar te Nieuw Scheemda voor 5.200 gulden, waarvoor hij koper is geworden.
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Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Mindrik Pieters Amman in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela.
Deze akte wordt mede ondertekend door o.a.: Hendrik Koops Boon, Harm H. de Weerd, Rente
W. Huisman, Abel Boels, de weduwe van Klaas Spiekes, Freerk K. Harding, Derk H. de Boer,
Evert de Vos, Hindrik B. Plukker, B.K. Harding, Nanne Baas namens de weduwe Speulman,
Jacob H. Wijgers, H.J. Dik, Klaas Harms de Wijk, K.H. Dijkhuis, J. Koerts en Reinder H. de
Boer.
010 - 12 jan. 1819.
Harm Bouman, bakker, wonende te Oude Pekela, verhuurt aan de landbouwer Derk Geerts
Kuiper, wonende te Oude Pekela, zijn huis getekend met de nummers 298 en 299 met schuur en
tuin met een kamp groenland daaraan met nog plm. negen mudden dalgrond, staande en gelegen
te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op een vierde van de nummers 25 en 26 zoals laatst door
Gerhardus Bouman is bewoond en gebruikt geweest. Verhuurd voor drie jaar. Jaarlijkse huur 68
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
011 - 13 jan. 1819.
Tole Pieters Veen, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Hilbrand
Harms Pot, van Oude Pekela afkomstig doch hebbende thans nog geen vaste woonplaats, de
verkoper zijn helft in het smakschip met annexen en toebehoren, zoals het laatst door hem is
bevaren en is gekocht van Derk Berends Boer volgens koopbrief van 5 lentemaand [maart]
1810 destijds beleden te Oude Pekela voor pastoor Adriani c.s. Verkoopprijs: 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de commies bij de
Schout, Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela.
012 - 13 jan. 1819.
Levij Hartogs Cohen, slager, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt de volgende goederen:
1. twee aan elkaar sluitende kampen land, groot plm. vier en een half mudde, gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, op nummer drie;
2. een huisje voorzien van een kamer, voorhuis en achterhuis, getekend met nummer zeven en
de daarbij behorende grond, staande en gelegen te Nieuwe Pekela;
3. een kamp groenland, groot plm. twee en een halve mudde, gelegen te Nieuwe Pekela.
Het eerste perceel wordt verkocht aan de touwslager Harm Eerenst Schreuder, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 1.200 gulden.
Het tweede perceel wordt verkocht aan de landgebruiker Freerk Klaassens Harding, wonende te
Nieuwe Pekela, als houder van het recht van gereserveerde eigendom hierop;
Het derde perceel wordt niet verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Gerrit Nantkes Stikker in aanwezigheid
van deze en van de griffier Adriaan Wildervanck Bruins, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
013 - 13 jan. 1819.
Petrus Johannis Huisinga, schout van de gemeente Oude Pekela en aldaar wonende, voor zich
zelf en voor zijn consorten, als reders in het nader te noemen schip aan het hoofd waarvan hij
als directeur onder de naam van boekhouder zich bevindt, verkoopt aan de schipper Harm
Koops, wonende te Nieuwe Pekela, het kofschip genaamd "de Vrouw Jantina Engelina", groot
plm. 75 roggelasten, in het jaar 1803 te Pekela gebouwd en zoals het laatst door Jan Wolters de
Grooth is bevaren, thans liggende in de Wiel te Amsterdam. Verkoopprijs: 4.750 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend, eveneens wonende te
Oude Pekela.
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014 - 15 jan. 1819.
Definitieve verkoop te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels van de goederen
genoemd in akte 004-1819.
Op het eerste perceel is hoogste bod geweest 3.900 gulden, gedaan door de landgebruiker
Wubbe Haijes Horlings, wonende te Onstwedde, die hiervoor koper is geworden.
Op het tweede perceel is het hoogste bod geweest 850 gulden, gedaan door de koopman Jan
Garrelts van der Linde, wonende te Nieuwe Pekela, die hiervoor koper is geworden.
Op het derde perceel is het hoogste bod gebleven 85 gulden, gedaan door de schipper Evert
Pauls Vos, wonende te Nieuwe Pekela, die hiervoor koper is geworden.
Het vierde perceel is ingetrokken en dus niet verkocht.
Gedaan in aanwezigheid van de varensgezel Albert Egberts de Grooth en van de brouwer
Freerk Boels, beiden wonende te Nieuwe Pekela. [zie voor de voorlopige veiling akte 0041819].
015 - 18 jan. 1819.
Jan Hindriks Pot, zeeman, en zijn echtgenote Geessien Hindriks Brons, zonder beroep,
wonende te Oude Pekela, verkopen aan de koopman Jan Berends van Oosten, eveneens
wonende te Oude Pekela, het een vijfde aandeel dat de verkopers hebben in een huis getekend
met nummer 127, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummer 3B1, met
nog een dito vijfde aandeel in een tuin dichtbij het huis voornoemd gelegen, zoals thans door
Jan Troost als huurder wordt bewoond en gebruikt en op voornoemde Geessien Hindriks Brons
is gekomen uit de nalatenschap van haar moeder Antje Geerts, in leven weduwe van Hindrik
Brons. Verkoopprijs: 80 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de oud-schipper
Pieter Jans Oosterend, wonende te Oude Pekela.
016 - 18 jan. 1819.
Tjapke Egberts Leeuwe, koopman, wonende te Delfzijl, verkoopt aan de schipper Jurjen Jacobs
Klein, wonende te Oude Pekela, een welbevaren Tjalkschip, groot plm. 36 roggelasten,
genaamd "Fortuna", zoals laatst bevaren is als zetschipper door Tobias Simons de Vries en
thans in de haven van Delfzijl ligt. Dit schip is met zeil, treil, ankers, touw en verdere
toebehoren verkocht voor 666 gulden en 70 cent.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
017 - 18 jan. 1819.
Klaas Geerts Maurits, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Hindrik
Wijndelts de Groot, eveneens wonende te Oude Pekela, zes 1/32 aandelen met nog het aandeel
dat verkoper heeft in 1/32 aandeel dat voor gemene rekening door de reders is overgenomen in
het kofschip "de Goede Hoop" genaamd, zoals het laatst door de verkoper als schipper is
bevaren en thans in de haven van Harlingen ligt. Verkoopprijs: 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
018 - 19 jan. 1819: [repertorium].
Volmacht van Eppe Pieters Klein uit Nieuwe Pekela op Hillechien Pieters Klein, ook van
aldaar, om zijn stuk land te verkopen te weten dat ligt op nummer 11 zuidkant te Nieuwe
Pekela.
019 - 19 jan. 1819.
Nadat op verzoek van Jan Reinders Boeling, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela, Harm E.
Evers, landgebruiker, wonende te Blijham en Hindrik Hindriks Drok, matroos, wonende te
Nieuwe Pekela, als enige hypothecaire crediteuren van Harmannus Jans Veendam bij de
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rechtbank te Winschoten was verstaan dat de verkoop van de hierna beschreven en tegen
Harmannus Jans Veendam voornoemd en echtgenote Jantje Roelfs, wonende te Nieuwe Pekela,
met het oogmerk van executie van in beslag genomen vaste goederen gerechtelijke verkoop zou
plaatsvinden voor notaris Piccardt te Oude Pekela;
Nadat om tot het die verkoop te geraken door de procureur Uge Uges, wonende te Winschoten
als de executie aan te houden voor Hindrik Hindriks Drok voornoemd;
Nadat dat bekend was dat de executie gehouden zou worden te Nieuwe Pekela in het huis van
de kastelein Freerk Boels Brouwer op 19 januari 1819 en aan de aankondiging daarvan was
voldaan;
Nadat gebleken was dat aan alle formaliteiten was voldaan, verscheen heden, 19 januari 1819,
in het huis van de kastelein Freerk Boels Brouwer uit Nieuwe Pekela, de eerder genoemde Uge
Uges, die als procureur voor de genoemde matroos Drok optrad, verzoekende te willen
overgaan tot de openbare, voorlopige verkoop van de goederen zoals hiervoor bedoeld.
En is bij het eerste perceel, zijnde het huis, de schuur en tuin met boekweitmolen, staande en
gelegen te Nieuwe Pekela, stadsgrond daarvoor bij het opsteken van het eerste kaarsje geboden
een bedrag van 675 gulden, gedaan door de oud-schipper Jan Reinders Boeling, wonende te
Nieuwe Pekela en gedurende het uitbranden van drie kaarsjes geen hoger bod ingekomen zodat
hem dat eerste perceel provisioneel in koop is toegeslagen.
Het hoogste bod op perceel nummer 2, zijnde plm. een deimt land, is gedaan door de schout van
Nieuwe Pekela, Klaas Lammerts Tiktak, wonende te Nieuwe Pekela, voor 251 gulden,
waarvoor hij provisioneel koper is geworden.
Het hoogste bod op het derde perceel, zijnde plm. twee en een halve mudden groenland, is
gedaan door Jan Reinders Boeling voornoemd voor 230 gulden waarvoor hij provisioneel koper
is geworden.
De definitieve verkoop zal plaatsvinden op 1 febr. 1819, wederom te Nieuwe Pekela in het huis
van Freerk Boels Brouwer.
Opgemaakt en gesloten in aanwezigheid van de brouwer Freerk Boels en van de varensgezel
Albert Egberts de Grooth, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
[zie ook de akten 1819-001 en 1819-029].
020 - 20 jan. 1819.
In het huis van Harm Roelfs Pothuis te Nieuwe Pekela verschijnen de nader te noemen
erfgenamen van wijlen Jan Harms Mulder, in leven landbouwer te Nieuwe Pekela en aldaar in
januari 1818 overleden die ten overstaan van mij, notaris overgaan tot de openbare en
definitieve verkoop van de door de overledene nagelaten goederen:
Perceel 1: een huis getekend met nummer 144 met de daarbij behorende grond en appelhof,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer
19. Hierbij wordt opgemerkt dat de kuipen en gereedschappen behoren tot de
blauwververij die in het huis gedreven wordt;
Perceel 2: een huis getekend met nummer 145 met een weinig grond daarbij, mede aldaar
gelegen op de plaats nummer 19. Met het mandelig pad;
Perceel 3: een kamp bouwland, groot plm. 30 stok, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, in de plaats nummer 20;
Perceel 4: een kamp bouwland, groot plm. 30 stok, mede aldaar aan het voorgaande perceel
gelegen;
Perceel 5: een opstrekkende tuin;
Perceel 6: twee kampen groenland, groot plm. 38 stok, mede aldaar op nummer 36 gelegen;
Perceel 7: een kamp land, groot plm. 26 stok, mede aldaar op nummer 36 gelegen;
Perceel 8: een kamp groenland, groot plm. 29 stok, mede aldaar op nummer 36 gelegen;
Perceel 9: een kamp bouwland, groot plm. 38 stok, waarop een mudde rogge is uitgezaaid,
mede aldaar op nummer 36 gelegen;
Perceel 10: een kamp bouwland, groot plm. 39 stok, waarop een en een half mudde rogge is
uitgezaaid, mede aldaar op nummer 36 gelegen;
Perceel 11: een kamp groenland, groot plm. 41 stok, mede op nummer 36 gelegen;
Perceel 12: een kamp land, groot plm. 26 stok met een dal enz., mede op nummer 36 gelegen;
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Perceel 13: het veen met de ondergrond dat de verkopers nog hebben op voornoemde plaats
nummer 36.
En waren van de erfgenamen present:
- Nanno Jans Mulder, koren- en pelmolenaar te Noordbroek;
- Klaas Harmannus Dijkhuis, veenboer, wonende te Nieuwe Pekela nomine uxoris Trientje
Jans Mulder;
- Harm Jacobs Mulder, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, handelende en verschenen
in dezen mede voor zijn zuster Trijntje Jacobs Mulder;
- Berend Klaassens Harding, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela nomine uxoris Maria
Jacobs Mulder.
Het hoogste bod op perceel 1 is geweest 750 gulden, gedaan door de koopman Abram Jans
Westers, wonende te Nieuwe Pekela, die hiervoor koper is geworden.
Het hoogste bod op perceel 2 is geweest 185 gulden, gedaan door timmerman Otte Berends
Timmer, wonende te Nieuwe Pekela, waarvoor als borg Harm Jacobs Mulder voornoemd en
Berend Klaassens Harding, waarvoor ook hij koper is geworden.
Het hoogste bod op perceel 3 is geweest 215 gulden, gedaan door de bakker Jan Andries
IJmker, wonende te Nieuwe Pekela, waarvoor borg de schipper Nanne Hindriks Baas, mede
wonende aldaar, waarvoor hij koper is geworden.
Het hoogste bod op de percelen 4, 11 en 12 te samen is geweest 700 gulden, gedaan door de
landgebruiker Jannes Jacobs Wegener, waarvoor hij eveneens koper is geworden.
Het hoogste bod op de percelen 5, 7, 9 en 10 te samen is geweest 970 gulden, gedaan door de
smid Nikolaas Wilchman, wonende te Nieuwe Pekela, stellende tot onderpand zijn halve
stadsplaats te Nieuwe Pekela, zuidkant, nummer 36. Eveneens koper geworden.
Het hoogste bod op perceel 6 is geweest 440 gulden, gedaan door de kleermaker Geert Berends
Korte, wonende te Nieuwe Pekela, waarvoor hij koper is geworden.
Het hoogste bod op perceel 8 is geweest 230 gulden, gedaan door de medicinae doctor Petrus
Nicolaus Cappenberg, wonende te Nieuwe Pekela, waarvoor koper geworden.
Het perceel 13 wordt ingetrokken en is dus niet verkocht.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de varensgezel Albert Egberts de Grooth en van de
koopman Abram Jans Cappen, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
021 - 21 jan. 1819.
Jantje Garrelts, zonder bepaald beroep, wonende te Oude Pekela, voor 600 gulden houder van
het recht van gereserveerde eigendom van een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op de nummers 18 en 19/2 ten laste van de timmerman Meilof Alberts en
echtgenote Antje Stoffers, wonende te Oude Pekela en die goederen nog bezittende op grond
van een verzegeling van 4 mei 1799 en een daarop volgende akte van cessie van 2 juni 1806,
beiden beleden voor de Drost te Wedde, veilt en verkoopt in het openbaar deze goederen, bij
gebrek aan betaling door de toenmalige koper en wel tot bate of nadeel van de gedaagde.
Het hoogste bod op voornoemd huis en de tuin is geweest 450 gulden, gedaan door de koopman
Egbert Geerts Sterenborg voor Jantje Garrelts voornoemd. Aangezien zij het recht van
gereserveerde eigendom al bezat, wordt zij de nieuwe koper.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
022 - 22 jan. 1819.
Harm Willems Haijs, landbouwer, wonende te Ter Wipping onder Onstwedde, wettige houder
van het recht van gereserveerde eigendom van een huis, tuin, appelhof, nog twee tuinen in het
land alsmede de achteraan gelegen tien kampen land met nog vijf leijingen, gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond op nummer 35 en het laatst door de echtgenoten Jan Aikes en
Aaltje Boukes volgens koopbrief van 9 april 1811 van Jan Jurjens de Boer en van de weduwe
van Sibolt Freerks verkregen voor een bedrag van 2.113 gulden, verkoopt:
Perceel 1: een huis, schuur tuin en uitgestrekt hof, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer 35;
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Perceel 2: twee aan elkaar sluitende kampen groenland, groot plm. drie mudden;
Perceel 3: een kamp bouwland mede in dezelfde plaats gelegen, groot plm. een en een half
mudde;
Perceel 4: twee tuinen mede in genoemde plaats, groot plm. zes spint;
Perceel 5: een kamp groenland mede aldaar, groot plm. een en een half mudde;
Perceel 6: een kamp bouwland mede aldaar
Perceel 7: een dito kamp mede aldaar;
Perceel 8: een dito kamp mede aldaar;
Perceel 9: een dito kamp mede aldaar;
Perceel 10: een dito kamp mede aldaar zijnde half toegemaakt en half dalland;
Perceel 11: een kamp bouwland, groot plm. een en een half mudde, mede aldaar;
Perceel 12: een dal van 24 bonken mede aldaar;
Perceel 13: een dito dal mede aldaar.
De percelen nummer een tot nummer 12 worden te samen getrokken. Het hoogste bod op deze
percelen is geweest 831 gulden, gedaan door de weversbaas Jan Berends Sillius, wonende te
Oude Pekela, waarvoor hij koper is geworden.
Het hoogste bod op perceel 13 is geweest vier gulden, gedaan door de landbouwer Jan Aikes
voornoemd, waarvoor hij koper is geworden en dat dertiende perceel heeft behouden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Isebrands Bultena in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe
Pekela.
023 - 23 jan. 1819.
Hilbrand Jan Hilbrands Starke, koopmanswinkelknecht, wonende te Groningen & Geert Starke,
koopman, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van voogd over Elzijna Starke (de
eerste comparant nog minderjarige zuster) geassisteerd door de schoolonderwijzer Berend van
Dijk, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van toeziend voogd over genoemde Elzijna
Starke.
De genoemde Hilbrand Jan Hilbrands Starke en zijn genoemde zuster Elzijna Starke, kinderen
van wijlen Jan Starke Geertszoon en vrouw, wijlen Trientje Hilbrands te samen voor het geheel
en elk hunner voor de gerechte helft, erfgenamen zijnde van de nalatenschap van wijlen hun
grootmoeder Elzijna Smit, in leven weduwe van wijlen H.J. Hilbrands, hebbende gewoond te
Oude Pekela en zijn aldaar in september 1815 overleden.
De eerste comparant onlangs meerderjarig en dus gerechtigd zijnde geworden om uit de
genoemde nalatenschap zijn portie op te eisen en te vorderen dat die nalatenschap, die nog
mandelig is, tussen hem en zijn genoemde zuster wordt gescheiden en verdeeld. Volgt
inventarisatie van de te verdelen goederen.
Kavel 1.
a. een stuk groenland, groot plm. vijf deimt, gelegen in de Gare te Blijham, gewaardeerd op
2.500 gulden;
b. een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela en getekend met nummer 82 wordende
thans door de weduwe Meurs bewoond, gewaardeerd op 1.200 gulden;
c. een manszitplaats in de hervormde kerk te Oude Pekela, gewaardeerd op 100 gulden;
d. twee vrouwenzitplaatsen in de hervormde kerk te Oude Pekela, gewaardeerd op 200
gulden;
e. enige landseffecten, gewaardeerd op 400 gulden.
De totale waarde van dit kavel is dus 4.400 gulden.
Kavel 2.
a. een plaats land, gelegen te Oude Pekela, zuidzijde, stadsgrond, nummer 22 beneden de
verlaten, gewaardeerd op 900 gulden;
b. drie kleine huizen en tuinen, staande en gelegen te Oude Pekela op of bij de vorige plaats
land, getekend met de nummers 52, 53 en 54, gewaardeerd op 600 gulden;
c. een huis, tuin en appelhof, staande en gelegen te Oude Pekela, getekend met nummer 80,
wordende thans gebruikt door Reinder Barghuis, gewaardeerd op 800 gulden;
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d. een stuk land daarachter gelegen in de plaats nummer 27, in gebruik bij de medicinae
doctor Smit, gewaardeerd op 760 gulden;
e. een 1/32 aandeel in het kofschip "Willem", gevoerd wordende door de schipper Hero W.
Kiers, gewaardeerd op 300 gulden;
f. enige landseffecten, gewaardeerd op 440 gulden;
g. zes vrouwenzitplaatsen in de hervormde kerk te Oude Pekela, gewaardeerd op 600
gulden.
De totale waarde van dit tweede kavel is dus eveneens 4.400 gulden.
Verder zijn er nog verschillende vorderingen, verzegelingen, obligaties en handschriften ter
waarde van 3.088 gulden en schulden ter grootte van 1.625 gulden, die bij de verdeling van
deze nalatenschap voorlopig mandelig zullen blijven.
Het resultaat van de scheiding en deling van de goederen is dat het eerste kavel wordt
toegewezen aan de genoemde Hilbrand Jan Hilbrands Starke en het tweede kavel wordt
toebedeeld aan zijn zuster Elzijna Starke voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Blijham in het huis van de weduwe Poppo Hillenius ten Have ten
overstaan van Mr. Jacob van Gesseler de Raadt, vrederigter in het kanton Pekela, wonende te
Bellingwolde, in aanwezigheid van de notaris Arnold Hendrik Koning, wonende te
Bellingwolde en van de landeigenaar Abel Dethmers, wonende te Blijham.
024 - 23 jan. 1819: [repertorium].
Verklaring van Harm Harms Nap uit Groningen en Jan Albertus Eilers uit Nieuwe Pekela voor
hem en voor de overige erven van wijlen Ds.Eilers bij wijlen Grietje Harms Nap in echte
verwekt dat zij genoegen nemen met het koopcontract van 12 september 1811 te Norden
Opgericht voor de notaris Heilman waarbij C. Meijer verkocht heeft aan Joseph Izaak Heijman
een huis cum annexis.
025 - 26 jan. 1819: [repertorium].
Verklaring van Gerhardus Koops, Nikolaas A. Vrint en Wilte Gesterkamp uit Oude Pekela dat
de ouders en grootouders van Meindert Jeltes dood zijn.
026 - 30 jan. 1819.
Hanna Willems, weduwe van Hindrik Klaassens Kuiper, zonder beroep, wonende te Oude
Pekela, staat af aan haar oudste zoon Willem Hindriks Kuiper, scheepstimmerman, eveneens
wonende te Oude Pekela, de helft van wat zij heeft in twee kampen land, groot plm. drie
mudden, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, beneden de verlaten, stadsgrond, nummers 14 en
15/2, waarvan de andere helft reeds aan hem toebehoort als universele opvolger in de plaats van
zijn overleden vader met wie de transportante die kampen heeft verkregen bij koopbrief van 29
april 1806 te Wedde voor de toenmalige drost verleden. Overdrachtsprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Hindriks Kuiper voornoemd in
aanwezigheid van de landgebruiker Harm Hilkes de Boer, wonende te Oude Pekela en van de
varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela.
027 - 30 jan. 1819.
Hindrik Israels Oostra, schipper, wonende te Oude Pekela, handelende in deze voor hem zelf en
namens zijne zuster Hilje Israels Oostra, echtgenote van Albert Gerdes Steier, dragen over en
staan af aan de negotiant Pieter Berends Kolk, eveneens wonende te Oude Pekela, voor zijn
schoonmoeder Jantje Hindriks, weduwe van Derk Jacobs Mooi, wonende te Oude Pekela, enige
vaste en losse goederen die zich bevinden in de nalatenschap van wijle Heijke Meinders,
weduwe van Israel Oostra en door haar overlijden op de transportant en zijn genoemde zuster
vererfd.
De vaste goederen bestaan uit:
1. een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de nummers
23 en 23/2;
2. een stukje grond, groot plm. een halve mudde, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen
grond, in de plaats nummer 22;
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3. een legerstede op het gereformeerde kerkhof te Oude Pekela.
Verder zijn er nog vorderingen en schulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend, wonende te Oude Pekela en van de varensgezel Albert
Egberts Oosterend, wonende te Nieuwe Pekela.
028 - 30 jan. 1819.
Christopher Meijer, fabrikant en touwslager, wonende te Oude Pekela, verkoopt en draagt over
aan de schipper Rente Wessels Huisman, wonende te Nieuwe Pekela en aan Hanke Harms,
koopvrouw en weduwe van Hindrik Pieters Mulder, wonende te Oude Pekela, het smakschip
van de eerste compagnon, genaamd "de drie Zusters", groot plm. 60 roggelasten en voordien
bevaren door Jan Geerts de Waal en thans door de schipper Pieke E. Mooi. Verkoopprijs: 1.150
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoper genoemd in aanwezigheid
van de schipper Jan Roelfs Tunteler, wonende te Oude Pekela en van de varensgezel Albert
Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela.
029 - 1 febr. 1819.
Definitieve verkoop van de in akte 1819-019 genoemde goederen.
Op het eerste perceel is geen bod meer gedaan zodat dit perceel wordt toegewezen aan Jan
Reinders Boeling, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela, voor 675 gulden.
Op het tweede perceel is het hoogste bod geweest 350 gulden, eveneens gedaan door Jan
Reinders Boeling voornoemd waardoor hij definitief koper is geworden.
Op het derde perceel is het hoogste bod gebleven 230 gulden, eveneens gedaan door de oudschipper Jan Reinders Boeling voornoemd waarvoor hij ook hier koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela. [zie ook de akten 1819-001 en 1819-019].
030 - 3 febr. 1819.
Op 3 februari 1819 vindt te Onstwedde in het huis van de weduwe van Harm Roelfs Haijs op
verzoek van de landbouwer Wubbe Haijes Horlings, wonende te Onstwedde, de verhuring
plaats van diverse goederen.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de varensgezel Albert Egberts de Boer, wonende te
Nieuwe Pekela en van de koopmanszoon Simon Harms Strating, wonende te Onstwedde bij
zijn ouders.
031 - 3 febr. 1819.
Op 3 febr. 1819 vindt te Onstwedde in het huis van de weduwe van Harm Roelfs Haijs op
verzoek van de landbouwer Freerk Boelems Harding, wonende te Onstwedde, de openbare
verhuring plaats van:
a. akkers bouwland, gelegen op de Holthe bij Onstwedde, totaal negen percelen;
b. meed- of hooilanden, totaal vijf percelen.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de varensgezel Albert Egberts de Boer, wonende te
Nieuwe Pekela en van de koopmanszoon Simon Harms Strating, wonende te Onstwedde bij
zijn ouders.
032 - 4 febr. 1819.
Wubbe Haijes Horlings, landgebruiker, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de landgebruiker
Albert Haijes [tekent Heies], wonende in de Hofte onder Onstwedde, een akker in de nieuwe
verdeling van Dijkveen bij Onstwedde, groot plm. een mudde land. Verkoopprijs: 45 gulden.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de stuurman Albert Egberts de Boer, wonende te
Nieuwe Pekela en van de koopmanszoon Simon Harms Strating, wonende te Onstwedde.
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033 - 4 febr. 1819.
Geertruida Freerks Hardingh, boerin, weduwe van Boelem Geerts Harding, wonende te
Onstwedde, ruilt en draagt over aan de landbouwer Egbert Jans Egberts, eveneens wonende te
Onstwedde, diverse stukken hooiland gelegen op de Oerde Mije bij Onstwedde. Daarentegen
geeft Egbert Jans Egberts voornoemd aan de genoemde weduwe Harding een stuk
ongecultiveerd land ter grootte van ¾ van een boerenrecht gelegen in de nieuwe verdeling
boven de Vennen bij Onstwedde. En verder nog een stukje hooiland genaamd "de Bunsel",
groot plm. een dagwerk achter de Oerde Mije bij Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Simons Strating in aanwezigheid van
de varensgezel Albert Egberts de Boer, wonende te Nieuwe Pekela en van de koopmanszoon
Simon Harms Strating, wonende te Onstwedde.
034 - 4 febr. 1819.
Geertruida Freerks Hardingh, boerin, weduwe van Boelem Geerts Harding, wonende te
Onstwedde, ruilt en draagt over aan de landgebruiker Elze Wubbes Folkerts, eveneens wonende
te Onstwedde, diverse stukken hooiland gelegen achter de Oerde bij Onstwedde. Daarentegen
geeft de genoemde Elze Wubbes Folkerts in tegenruil aan de voornoemde Geertruida Freerks
Harding een stukje hooiland gelegen in de hoekdeling bij Onstwedde, groot plm. een half deimt.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Simons Strating in aanwezigheid van
de varensgezel Albert Egberts de Boer, wonende te Nieuwe Pekela en van de koopmanszoon
Simon Harms Strating, wonende te Onstwedde.
035 - 4 febr. 1819.
Otto Berends Blok, koopman en schoenmaker, wonende op het Stadskanaal onder Nieuwe
Pekela, neemt op rente van de koopman Udo Freerks Zuiderveen, wonende te Oude Pekela, een
bedrag van 400 gulden. Stelt als onderpand zijn huis en tuin, staande en gelegen op het Canaal
in de tweeduizendste roede.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Zuiderveen in aanwezigheid
van de koopmansknecht te Oude Pekela Jan Mulder Buining, en van de stuurman te Nieuwe
Pekela, Albert Egberts de Grooth.
036 - 5 febr. 1819.
Egbert Jans Houting, verver en glazenmaker, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen
mede voor zijn echtgenote Renske Reinders, verkoopt en draagt over aan de oud-schipper
Hindrik Jeltes Mooij, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een stukje land van de verkoper,
groot plm. een mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond in de plaats nummer
27. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
stuurman Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de oud-schipper Pieter
Jans Oosterend, wonende te Oude Pekela.
037 - 5 febr. 1819.
Te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Freerk Boels verschijnt de medicinae doctor
Bernhard Ida Kiers Muntinghe, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, die te kennen geeft dat hij
in zijn huwelijk heeft Aaltje Aapkens, één van de kinderen van wijlen Tjakko Aapkens en
vrouw, wijlen Aaltje Jurjens, op welke kinderen deze vordering is overgedragen door de
originele eigenaar Jurjen Koerts, terwijl de vrouw van de comparant dit recht alleen aan haar
heeft gekregen door onderlinge scheiding en deling met haar broer en zuster; een recht van
gereserveerde eigendom had uitstaan ten laste van de schipper Eerke Joestens, wonende te
Nieuwe Pekela voor hem zelf en als bezittende de boedel van wijlen zijn vrouw Japien Juis,
over een huis en tuin alsmede een drift of gang aan de westzijde mandelig mat Abraham
Haveman (thans diens opvolger), staande en gelegen te Nieuwe Pekela op nummer 11,
noordkant, stadsgrond, ingevolge koopbrief waarbij genoemde Eerke Joestens dat stuk goed
heeft verkregen, gepasseerd te Wedde voor de Drost van Wedde en Westerwoldingerland op 21
mei 1806 [het blijkt dat de grenzen van het perceel inmiddels zijn gewijzigd in die zin dat in de
plaats van Abraham Haveman thans gelezen moet worden Halbe Pijbes].
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Aangezien de genoemde heer Muntinghe voornoemd tot nog toe geen betaling had ontvangen,
wordt overgegaan tot de openbare verkoop van het goed ten bate of ten laste van Eerke Joestens
voornoemd.
Het hoogste bod op het huis is geweest 260 gulden, gedaan door de heer Muntinghe voornoemd
zelf, waarvoor hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de koopman Willem Sleumer en van de stuurman
Albert Egberts de Grooth, beiden wonende te Oude Pekela.
038 - 6 febr. 1819.
Hilbrand Jan Hilbrands Starke, koopmansknecht, wonende te Groningen, verkoop in het
openbaar een stuk oud groenland, liggende voor vijf deimt in de zogenaamde Gare te Blijham.
En verder nog een huis getekend met nummer 82 met een ruime tuin er achter, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, bij het benedenste verlaat, van welke goederen
de comparant de eigendom heeft gekregen uit de nalatenschap van wijlen de weduwe Hilbrands
en verder bij scheiding en verdeling van die nalatenschap met zijn zuster gehouden.
Het genoemde stuk land in de Gare te Blijham wordt verkocht aan de brouwer Freerk Hindrik
Boels, wonende te Nieuwe Pekela en aan zijn broer, de landbouwer Jacob Hindrik Boels,
wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, voor 2.475 gulden.
De genoemde woning en tuin te Oude Pekela worden verkocht aan de zeilmaker Pieter Reints
Brons, wonende te Oude Pekela, voor 1.250 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de varensgezel Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe
Pekela.
039 - 6 febr. 1819: [repertorium].
Volmacht van Jan Berends de Boer uit Nieuwe Pekela op zijn vrouw Harmanna Margaretha
Dijkhuis tot generale zaken.
040 - 8 febr. 1819.
Sijpko Heeres Spelde, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de schoenmaker
Harm Klaassens Kuiper, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een kamp bouwland, groot plm.
een en drie kwart mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 11.
Verkoopprijs: 75 gulden. Deze verkoopprijs is ontvangen door de koopman Hindericus
Schröder, wonende te Oude Pekela, die hierbij zijn recht van privilege op het verkochte
overdraagt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
schipper Adam Jans Wijkman, wonende te Oude Pekela en van de stuurman Albert Egberts de
Grooth, wonende te Nieuwe Pekela.
041 - 8 febr. 1819.
Johannes Nijholt, zilversmid, wonende te Oude Pekela en de werkgezel Johannes Lucas
Nijholt, wonende te Groningen, als eigenaren van het nader te melden pand op hen bij erfenis
gekomen uit de nalatenschap van wijlen Johannes Nijholt en vrouw, wijlen Hester Schinkel,
verkopen aan de oud-schipper Pieter Berends Kolk en aan de bakker en koopman Ludolf
Heeres, wonende te Oude Pekela, ieder voor de helft, een huis getekend met nummer 97 met de
ondergrond daarvan en de daar achter gelegen tuin, staande en gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummers 30 en 30/2. Verkoopprijs: 250 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
stuurman Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de oud-schipper Pieter
Jans Oosterend, wonende te Oude Pekela.
042 - 9 febr. 1819.
Pieter Berends Kolk, oud-schipper, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede
namens zijn vrouw Jantje Derks Mooi, verkoopt aan de schipper Hero Willems Kiers en zijn
echtgenote Fennechien Derks Mooi, eveneens wonende te Oude Pekela, het huis van de
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verkoper, getekend met nummer 76, schuur en tuin etc., staande en gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, eigen grond. Verkoopprijs: 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
043 - 9 febr. 1819.
Eeme Jans Bijmolt, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de schipper
Gerrit Berends Ebling, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 300 gulden. Stelt als
onderpand zijn huis en tuin met de daar achter gelegen halve plaats land, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Ebling voornoemd in aanwezigheid van
de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
044 - 9 febr. 1819: [repertorium].
Volmacht van Melle Melles Pot uit Oude Pekela op zijn vrouw Lammegien Harms Spelde om
generaal alles wat in de boedel vervalt tijdens zijn afwezigheid af te handelen.
045 - 9 febr. 1819.
Krijnje Willems, weduwe van Dries Roelfs, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, verkoopt
aan de blokmaker Jan Everts Duin, eveneens wonende te Oude Pekela, drie aan elkaar sluitende
kampen land, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 12.
Verkoopprijs: 100 gulden. De verkoopster ontvangt het geld uit handen van de schipper Sipke
Edzarts Scherpbier, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoopster voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
046 - 10 febr. 1819.
Hillegien Pieters Klein, zonder bijzonder beroep, weduwe van Geert Jacobs Lestestuiver,
wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de stelmaker Klaas Gerrits Mulder, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, een kamp bouwland, groot plm. twee mudden, gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, eigen grond, in de plaats nummer 11, zoals deze kan worden verdedigd met
een aankomstbrief van 4 mei 1801, ingeschreven in het protocol van Oude Pekela.
Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend, wonende te Oude Pekela en van de stuurman Albert
Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela.
Met verklaring van Eppe Pieters Klein, voorheen bakker, thans zonder beroep, wonende te
Nieuwe Pekela, handelende in dezen mede voor zijn vrouw Hillegien Edes, waarin hij opdraagt
aan Hillegien Pieters Klein, weduwe van Geert Jacobs Lestestuiver, wonende te Nieuwe Pekela,
om deze kampen land te verkopen.
047 - 11 febr. 1819: [repertorium].
Volmacht van Margien Roelfs Onstwedder, geassisteerd door Tonnis Kl. Noorderwijk; Antje
Roelfs Onstwedder, geassisteerd door Evert Pauls Vos en Grietje Roelfs Onstwedder, allen uit
Nieuwe Pekela op Klaas Harms Karssies uit Oude Pekela en Reinder Hindriks de Boer uit
Nieuwe Pekela om de boedel van wijlen Roelf Hindriks Onstwedder voor hen tot liquiditeit te
brengen, de gelden van die boedel te ontvangen en de schulden te betalen.
048 - 11 febr. 1819: [repertorium].
Verklaring van Wilke Luppes Tonkes en Reint Koning uit Oude Pekela betreffende het
overlijden van Jacob Jans Prang, de vader van Jan Jacobs Prang.
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049 - 12 febr. 1819: [repertorium].
Verklaring van Harm Jans Middel, Hindrik Strootman en Hindrik Tij..s uit Oude Pekela
betreffende het overlijden van Derk Everts Lanterman voor Evert Derks Lanterman uit
Wildervank.
050 - 12 febr. 1819.
Geert Harms Potjewijt, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verklaart ontvangen te hebben
de opbrengst van de veiling voor hem gehouden op 15 april 1818.
Gedaan op het kantoor van de notaris.
051 - 13 febr. 1819.
1. Niessijn Hindriks Schuring, zonder beroep, echtgenote van de schipper Pieter Wolters
Schuring, wonende te Nieuwe Pekela;
2. Albert Hindriks Schuring, schipper, wonende te Oude Pekela, handelende in deze voor hem
zelf en mede voor zijn broeder Jan Hindriks Schuring, zeeman, wonende te Nieuwe Pekela,
maken een minnelijke scheiding en deling van de nalatenschap van hun overleden moeder
Okkien Alberts, laatst weduwe van Hindrik Jans Ruiten, hebbende te Nieuwe Pekela gewoond
en zijnde aldaar overleden en welke nalatenschap op hun drie kinderen ab intestato was vererfd
en waartoe dus ieder van deze drie kinderen voor een derde was gerechtigd.
Deze nalatenschap bestaat uit o.a.:
1. een huis getekend met nummer 489 met een tuin daar achter, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de plaats nummer 16;
2. vier kleine kampjes land ook aldaar op de genoemde plaats nummer 16 gelegen en laatst
door de overledene gebruikt, alles gewaardeerd op 500 gulden;
3. een bedrag van 500 gulden, alvast opgenomen en gebruikt door Albert Hindriks Schuring;
4. een bedrag van 500 gulden, alvast opgenomen en gebruikt door Jan Hindriks Schuring.
Zodat de totale boedel een waarde had van 1.500 gulden.
Het genoemde huis en tuin wordt toebedeeld aan de genoemde Niessijn Hindriks Schuring,
terwijl Albert en Jan Hindriks Schuring elk de 500 gulden die zij reeds hadden ontvangen
krijgen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
stuurman Albert Egberts de Grooth, wonende te Nieuwe Pekela en van de oud-schipper Pieter
Jans Oosterend, wonende te Oude Pekela.
052 - 15 febr. 1819: [repertorium].
Volmacht van Jude Juis Brouwer uit Nieuwe Pekela op zijn vrouw Janna Rengers haar
gevoegende Willem Sleumer en Berend Roelfs de Boer tot alle voorvallen generaal.
053 - 16 febr. 1819.
Harke Tjakkes Dijkstra, landgebruiker en zijn echtgenote Annechien K. Wildeboer, zonder
bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela, nemen op rente van de koopman Benjamin Hartog
van Bijma, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 1.500 gulden. Stellen als
onderpand hun huis getekend met nummer 406 met tuin en daar achter liggende plaats land,
waarop nagenoeg 29 mudden land is toegemaakt, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nummer vier, zijnde een volle plaats waaruit slechts twee
heemsteden voorheen verkocht zijn.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Klaas Wildeboer in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
054 - 17 febr. 1819.
Op verzoek van meerder- en minderjarige erfgenamen van wijlen Jan Hindriks Onstwedder,
zijnde:
1. Hindrik Jans Onstwedder, schoenmaker, wonende te Nieuwe Pekela;
2. Wessel Jans Onstwedder, zeeman, hebbende nog geen vaste woonplaats;
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Arend Jans Onstwedder, zeeman, wonende te Nieuwe Pekela, voor wie de belangen worden
waargenomen door de bakker Hindrik Jacobs Draijer, wonende te Oude Pekela;
4. Het minderjarig kind van wijlen Egbert Jans Onstwedder bij wijlen Jantje Klaassens in
echte verwekt, staande onder het toezicht van Hindrik Jans Onstwedder bovengenoemd als
voogd, van Klaas Derks de Groot, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela als
sibbevoogd en van Hindrik Jans Hesseling, blauwverver, wonende te Nieuwe Pekela als
vreemde voogd,
verkopen:
1. een huis getekend nummer 529 met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, eigen grond;
2. een kamp bouwland groot plm. twee en een kwart mudde, gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op nummer zes;
3. twee kampen groenland, groot plm. twee en een kwart mudde, mede aldaar aan het
voorgaande perceel gelegen;
4. een kamp bouwland, groot plm. twee en een half mudde, gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
eigen grond, op nummer zeven.
Het hoogste bod op het eerste perceel is 400 gulden, gedaan door de koopman Hindrik Feijen,
wonende te Nieuwe Pekela.
Het hoogste bod op het tweede perceel 180 gulden, gedaan door Harm Roelfs Bos, zonder
beroep, wonende te Nieuwe Pekela.
Het hoogste bod op het derde perceel is 235 gulden, gedaan door de schoolmeester Klaas Harms
Karssijns, wonende te Oude Pekela.
Het hoogste bod op het vierde perceel is 215 gulden, gedaan door Harm Roelfs Bos voornoemd.
Alle genoemde bieders zijn kopers geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem Melles Pott in
aanwezigheid van de oud-commandeur ter zee Wolterus Johannis Kuen, wonende te Nieuwe
Pekela en van de scheepstimmerman Klaas Lammerts de Jonge, wonende te Oude Pekela.
055 - 18 febr. 1819.
Op verzoek van de meerder- en minderjarige erfgenamen van wijlen Berend Geerts Bots en
vrouw, wijlen Gepke Geerts Bots, zijnde:
1. Geert Berends Bots, landbouwer, wonende te Wierum;
2. Geert Migchiels Bots, boerenknecht, wonende te Dorkwerd;
3. Hindrik Berends Bots, boerenknecht, wonende te Onstwedde;
4. vier minderjarige kinderen van de overledene, staande onder het toezicht van de kastelein
Simon Joosten, wonende te Aduard als voogd en van de kuiper Migchiel Kuiper, wonende
te Groningen als toeziend voogd,
wordt een openbare verkoop gehouden van:
1. ongeveer 200 vierkante roeden ondergrond of dallen gelegen onder Onstwedde;
2. een huis met tuintje staande en gelegen aan het Stadskanaal onder Nieuwe Pekela;
3. een huis getekend met nummer 440 met een tuin daarbij, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, eigen grond, op de plaats nummer 27;
4. tweederde aandeel van een boerengerechtigheid in het nog onverdeelde Veenhuister veen
boven het Stadskanaal tussen hetzelfde kanaal en de scheiding met Drenthe gelegen.
Het eerste perceel is gekocht door de dagloner Roelf Jans Trip, wonende op het nieuwe
Stadskanaal voor 50 gulden.
Het tweede perceel is gekocht door de landgebruiker Klaas Jans Benus, wonende op de
Ommelanderwijk onder Veendam voor 360 gulden.
De percelen drie en vier zijn niet verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Freerk Boels Brouwer in aanwezigheid
van Jannes Pieters Oosterend, wonende te Oude Pekela en van de oud-commandeur ter zee
Wolterus Johannis Kuen, wonende te Nieuwe Pekela.
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056 - 18 febr. 1819.
Openbare verkoop op verzoek van Lammert Franssens en consorten, de erfgenamen van wijlen
Aaltje Franssens, in leven wonende te Nieuwe Pekela en aldaar in 1818 overleden, van een
huis, schuur en tuin, zijnde het huis getekend met nummer 74, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant stadsgrond, op de plaats nummer vier. [Gezien het in deze akte moeilijk
leesbare handschrift en schrijfstijl is het niet altijd duidelijk hoe de relatie is tussen de
genoemde personen er wat er precies wordt bedoeld. De verkoop wordt gehouden in
aanwezigheid van Annechijn Franssens, weduwe van Martinus Franssens, zonder beroep,
wonende te Nieuwe Pekela, moeder en wettige voogdes over haar minderjarig kind Trijntje bij
haar echtgenoot voornoemd in echte verwekt en in tegenwoordigheid van de toeziende voogd
over die minderjarigen, zijnde de landbouwer Lammert Klaassens Tiktak, wonende te Nieuwe
Pekela. Bij de verkoop worden tevens de namen genoemd van o.a. Annechijn Jacobs, Zwaantje
Franssens Leeuwerke met haar man Hindrik Stuit. Verder verscheen voor de voormelde
Lammert Franssens, de koopman Harm Harms de Boer, wonende te Nieuwe Pekela, als
administrateur van het werkhuis te Nieuwe Pekela, waarin voormelde Lammert Klaassens is
opgenomen].
Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Halbe Pijbes in aanwezigheid van deze en
van de koopman Gerrit Nantkes Stikker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
057 - 20 febr. 1819.
Huwelijkscontract tussen de stuurman Jan Jacobs Prang, wonende te Oude Pekela & Wemelina
Kranenborg, zonder beroep, eveneens wonende te Oude Pekela.
De bruidegom brengt in het huwelijk, dat nog vandaag gesloten gaat worden, een bedrag van
2.560 gulden. De bruid daarentegen brengt in haar lijfstoebehoren en een weinig huisraad,
bestaande uit een koe, getaxeerd op 60 gulden, een stede beddengoed op 60 gulden en een
kabinet gewaardeerd op 70 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
de oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters
Oosterend, beiden wonende te Oude Pekela..
058 - 22 febr. 1819.
Kasper Velten van Greven, boekweitmulder, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de
landgebruiker Jan Wolters Schuring, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zijn huis getekend
met nummer 193 met de boekweitmolen die daarin is en met de tuin achter het huis met alles
wat daarbij hoort en nog door de verkoper wordt bewoond en gebruikt, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer 29A. Verkoopprijs: 550 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela..
059 - 22 febr. 1819.
Lammert Jans de Jonge, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, verkoopt en draagt over met
goedkeuring van de voorstanders over het minderjarig kind van wijlen Egbert Jans Onstwedder
en vrouw, wijlen Jantje Klaassens, zijnde de schoenmaker Hindrik Jans Onstwedder, principaal
voogd, de landgebruiker Klaas Derks de Groot, sibbevoogd en de blauwverver Hindrik Jans
Hesselink, ook Wolker genaamd, vreemde voogd, allen wonende te Nieuwe Pekela, aan de
koopman Willem Sleumer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een half huis, waarin vier
woningen onder de naam van Borg, met een grote tuin daarachter aan de genoemde Lammert
Jans de Jonge toebehorende, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, op de
Draijerswijk. Verkoopprijs: 260 gulden.
Tenslotte verklaren de genoemde Hindrik Jans Onstwedder, voor zich zelf en in zijn
hoedanigheid van principale voogd over het minderjarig kind van wijlen Egbert Jans
Onstwedder, Klaas Derks de Groot als sibbevoogd en Hindrik Jans Hesselink als vreemde
voogd over het eerder gemelde minderjarig kind, verder nog de zeeman Wessel Jans
Onstwedder, zonder vaste woonplaats en de bakker Hindrik Jacobs Draijer, wonende te Oude
Pekela, de laatstgenoemde namens zijn constituant, de zeeman Arent Jans Onstwedder,
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wonende te Nieuwe Pekela, voor hun zelf en in hun genoemde hoedanigheid te samen
erfgenamen van wijlen Jan Hindriks Onstwedder ten behoeve van Willem Sleumer voornoemd
zich in te laten als borg.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de
kastelein Willem Melles Pott, wonende te Oude Pekela en van de boerenknecht Abraham
Hindriks Kanning, mede wonende te Oude Pekela.
060 - 23 febr. 1819.
Klaas Hindriks Wijkmeijer, schipper, wonende te Oude Pekela benoemt tot generaal en speciaal
gemachtigde zijn vrouw Trijntje Geerts Nap, aan wie hij opdraagt om tijdens zijn afwezigheid
alles wat voorkomt in zijn boedel hem te vertegenwoordigen en zijn belangen te behartigen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
061 - 24 febr. 1819.
Gerhardus Uchtman, koopman, wonende te Groningen; Wilhelmus Engelbertus Uchtman,
wonende te Winschoten, voor hem zelf en handelende in dezen mede voor en namens zijn
broer, de koopman Pieter Uchtman, wonende te Antwerpen en tenslotte nog Petrus Andreas
Hoekzema, commies bij de administratie van in- en uitgaande rechten, gestationeerd op de
Statenzijl bij Nieuweschans, handelende in deze mede namens zijn echtgenote Aaltje Uchtman,
als eigenaren van de nader te noemen goederen afkomstig uit de nalatenschap van wijlen
Hubertus Dionisius Uchtman en Aaltje Pieters Brons, verkopen aan de negotiant Pieter Berends
Kolk, wonende te Oude Pekela en aan diens echtgenote Jantje Derks Mooi, een huis getekend
met nummer 654 met een schuur getekend met nummer 655 waarin een aparte woning met
verder nog de daarbij behorende en achter gelegen tuin met de ondergrond van dit huis en deze
schuur, alles staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, zoals thans door
Hindrik Boolman en de jood Joseph Philips toe Beer en daarvoor de vader en schoonvader van
de comparant, Hubertus Dionysius Uchtman in leven is bewoond en gebruikt, ten oosten
grenzende aan de joodse synagoge en pastorie. Verkoopprijs: 2.000 gulden. In deze koop is
mede begrepen een winkel en een toonbank in het verkochte huis.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
062 - 25 febr. 1819.
Jan Kranenborg, houtzaagmolenaar, wonende te Oude Pekela, voor hem zelf en voor zijn
broeder Wibrandus Kranenborg onder de firma J. & W. Kranenborg, verkoopt aan de schipper
Freerk Sebes Goren, eveneens wonende te Oude Pekela, een nieuw praam of schuitschip, lang
over de stevens plm. 56 voet, breed over de berghouten plm. 12 voet en hol op zijn uitwatering
plm. vier en een halve voet, Groninger maat, zijnde het genoemde schip bij de
scheepstimmerbaas Wicher Everts Duin te Oude Pekela nieuw gebouwd en te water gelaten,
onlangs gemeten op 12 commercielasten. Dit schip, dat de naam zal dragen van "De Jonge
Sebe" is verkocht voor 840 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
063 - 27 febr. 1819.
Wessel Jans Onstwedder, zeeman, hebbende nog geen vaste woonplaats doch zich thans
ophoudende te Pekela, verkoopt zijn aandeel of erfportie in de nalatenschap van zijn overleden
ouders Jan Hindriks Onstwedder en vrouw Aaltje Egberts Panjer, in leven echtgenoten en
gewoond hebbende te Nieuwe Pekela en aldaar overleden, aan de blauwverver Hindrik Jans
Hesseling, eveneens wonende te Nieuwe Pekela. Verkoopprijs: 80 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-schipper Pieter Jans Oosterend en van de commies bij de Schout, Jannes Pieters Oosterend,
beiden wonende te Oude Pekela.
064 - 1 maart 1819.
Harmke Everts Plukje, weduwe van Derk Harms Knip, schipperke, wonende te Nieuwolda,
verkoopt, met goedkeuring van haar kinderen, de varensgezel Gerrit Harms de Jonge, bij haar
inwonende en van de kleermaker Hindrik Jacobi, wonende te Nieuwolda, aan de praamschipper
Matthijs Kok, wonende te Groningen, een praamschipshol met een mast, het laatst door de
verkoopster bevaren, groot plm. 11 last, genaamd "de twee gebroeders" en in 1806 te Oude
Pekela nieuw gebouwd door de scheepstimmerbaas Klaas Harms de Wijk. Verkoopprijs: 250
gulden. Tenslotte verschenen ook nog de nettenmaker Jan Richts Weever en de timmerman
Tjaard Andries Germain, beiden wonende te Oude Pekela, die verklaarden dat de genoemde
Matthijs Kok bij hen bekend was.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
scheepstimmerbaas Klaas Harms de Wijk en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
065 - 1 maart 1819.
Hindrik Hindriks Elling, landgebruiker, oud volgens zijn opgave 73 jaar, wonende te Oude
Pekela, verklaart vanwege zijn hoge jaren niet langer in staat te zijn, zijn boerderij naar behoren
te kunnen uitvoeren. In overleg met en goedkeuring van zijn kinderen, de landbouwer Fokke
Hindriks Elling, wonende te Oude Pekela en de arbeider Hindrik Hindriks Elling junior,
wonende te Scheemda, om van deze beslommering ontslagen te worden en om zijn dagen
gerust te kunnen eindigen, verklaart hij bij deze akte bij wijze van gift of schenking onder
levenden te geven en te schenken aan zijn zoon Fokke Hindriks Elling voornoemd:
1. een huis met schuur met hof en tuin met vier kampjes land daarachter, staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, eigen grond;
2. een kamp bouwland, groot plm. twee en een halve mudde mede aldaar in dezelfde
opstrekkende plaats op eigen grond gelegen;
3. een halve leijing ook aldaar in dezelfde plaats op eigen grond gelegen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
schipper te Nieuwe Pekela, Reinder Jans Boeling en van de timmerman Roelf Jans Glim,
wonende te Oude Pekela.
066 - 1 maart 1819.
Harmke Everts Plukje, weduwe van Derk Harms Knip, schipperke, wonende te Nieuwolda,
neemt op rente van de scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk, wonende te Oude Pekela, een
bedrag van 800 gulden. En heeft de comparante met goedkeuring van haar kinderen, de
varensgezel Gerrit Harms de Jonge, bij haar inwonende en van de kleermaker Hindrik Jacobi,
wonende te Nieuwolda, tot onderpand gesteld: haar huis getekend met nummer 88 met de tuin
daarachter, staande en gelegen te Nieuwolda.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van Tammo Derks de Ruiter, beiden wonende te Oude
Pekela.
067 - 1 maart 1819.
Stoffer Hindriks Raske, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen voor hem
zelf en mede namens en voor zijn vrouw Trijntje Roelfs Kappen, verklaart bij dezen ten
behoeve van de rentenierster Klaassien Nannes, weduwe van Ties Harms, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, aan haar af te staan en wederom terug te geven zodanig land en veen gelegen
aan de zuidkant te Nieuwe Pekela op nummer 48, stadsgrond, zoals de genoemde Stoffer
Hindriks (thans bijgenaamd Raske) en zijn vrouw voornoemd van de genoemde weduwe van
Ties Harms hebben aangekocht volgens verzegelde koopbrief van 30 december 1805, destijds
beleden te Wedde voor de drost van de jurisdictie van Wedde en Westerwoldingerland. Voor en
namens de comparante verschenen haar zoon, de landbouwer Nanne Hindriks de Boer en haar
309

schoonzoon, de landbouwer Klaas Harmannus Dijkhuis, beiden wonende in Nieuwe Pekela, die
met deze transactie akkoord gingen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
068 - 2 maart 1819: [repertorium].
Verklaring van Pieter Geerts Groenewold en Jan Geerts Kuiper uit Oude Pekela dat Adolf
Baltes Richts in 1797 te Oude Pekela is overleden.
069 - 5 maart 1819: [repertorium].
Volmacht van Hindrik Alles Buining uit Oude Pekela op H.H. Kriegesman uit Greetzijl om in
te vorderen een vordering op Poppe J. de Boer.
070 - 6 maart 1819: [repertorium].
Verklaring van Klaas Okkes Kuiper en Nicolaas Arents Frint uit Oude Pekela dat Eildert
Alberts Mugge in het voorjaar van 1818 in de Pillaw (?) is overleden.
071 - 10 maart 1819.
Wubbe Jans Walster, erfgezeten en landbouwer, wonende in Ter Walslage onder Sellingen
verkoopt, met goedkeuring van zijn vrouw Alke Luikens, aan de landbouwer Aike Wilkes
Hesse, eveneens wonende in Ter Walslage, zijn boerenplaats en daarbij behorende gronden en
landerijen, gecultiveerd en ongecultiveerd, bestaande in hoofdzaak uit een groot boerenhuis
getekend met nummer 57, een kleine arbeiderswoning getekend met nummer 50, hoven en
tuinen met alle bomen en plantages, plm. 54 dagwerken hooi met heideland, weiland en plm. 34
mudden bouwland, een legerstede op het kerkhof in de kerk te Sellingen etc., alles staande en
gelegen in en bij Ter Walslage onder Sellingen. Verkoopprijs: 15.000 gulden. De verkoper en
zijn vrouw behouden het vruchtgebruik gedurende hun leven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
072 - 11 maart 1819.
Jan Boelens, molenaar, wonende te Nieuwe Pekela, in zijn hoedanigheid van mede-curator over
de persoon en goederen van Jurrien Jurriens Kok en als zodanig erfgenaam van wijlen Jurrien
Hanssens Kok, in leven touwslager en koopman gewoond hebbende te Nieuwe Pekela en de
kuiper Klaas Harms Klein, wonende te Winschoten als mede-erfgenaam van wijlen Elzijn
Derks, in leven echtgenote van Jurrien Hanssens Kok voornoemd en als hiertoe onder hun
beiden gemachtigd door de loodgieter Antonie Roegholt, wonende te Groningen, mede-curator
over de genoemde Jurrien Jurriens Kok en de mede-erfgenamen van wijlen genoemde Elzijn
Derks, zijnde de kuiper en houtkoper te Groningen Hindrik Harms Klein, de horloge- en
uurwerkmaker maker te Winschoten Christoffer Dresselhuis namens zijn vrouw Sieke Harms
Klein, vertegenwoordigers van hun moeder Albertje Derks en de kuiper te Leer in
Oostvriesland Harm Derks Dirksen, als vertegenwoordiger van hun vader Harm Derks,
erfgenamen van wijlen Elzijn Derks, in leven echtgenote van wijlen bovengenoemde Jurrien
Hanssens Kok, het laatst weduwe van deze, dragen het recht over aan de schipper Derk Jans
Greven, wonende te Nieuwe Pekela, voor wie bij het opmaken van deze akte verscheen de
koopman Hindrik Feijen, wonende te Nieuwe Pekela, van een vordering van 175 gulden restant
koopschatspenningen die zij, transportanten, en in hun hoedanigheid nog te vorderen hebben
van de arbeider Wilke Jans (thans bijgenaamd Buseman), wonende te Nieuwe Pekela en zoals
de transportanten nog ten laste van deze hebben uitstaan over de twee kampen land, gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, op nummer 19, die door de genoemde Wilke Jans Buseman zijn
verkregen van Roelf Hindriks Onstwedder en vrouw volgens koopbrief van 19 februari 1807,
destijds beleden voor de drost van de jurisdictie Wedde en Westerwoldingerland en welke
vordering van Roelf Hindriks Onstwedder bij cessie is overgegaan op de bovengenoemde, nu
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overleden Jurrien Hanssens Kok volgens cessie-akte van 7 mei 1811, destijds beleden voor de
heer Koning als griffier van het vredegerecht van het kanton Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Gerhardus Koops in
aanwezigheid van deze en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, eveneens wonende te
Oude Pekela.
073 - 12 maart 1819.
Nanne Hindriks de Boer, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, uit naam en vanwege zijn
moeder Klaassien Nannes, weduwe van Ties Harms, wonende te Nieuwe Pekela, voor wie hij
instond en zich sterk maakte, gaat over tot het houden van een openbare verhuring van de enige
percelen goederen die aan genoemde weduwe in eigendom behoren en die gelegen zijn in
Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 48. [volgen de percelen en de
huurvoorwaarden].
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Harm Roelfs Pothuis in aanwezigheid
van deze en van de gemeentebode Jan Klaassens Zwiers, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
074 - 15 maart 1819.
Pieter Wolters Schuring, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de koopman en
logementhouder Willem Melles Pott, wonende te Oude Pekela, zijn tjalkschip genaamd "de
Twee Gebroeders", met alle toebehoren zoals ankers, touwen etc., zoals het laatst door de
verkoper is bevaren. Dit tjalkschip is in 1799 te Oude Pekela door de scheepstimmerman Jan
Hindriks Opheijkens nieuw gebouwd blijkens bijlbrief van 18 april 1799, in het protocol van
Oude Pekela ingeschreven en is gemeten op 19½ lasten. Verkoopprijs: 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koper Melle Willems Pott in
aanwezigheid van de koopman Geert Flinker en van de boerenknecht Abraham Kanning, beiden
wonende te Oude Pekela. [vgl. de namen van de koper en die van in het huis van de koper;
handtekening is van Willem Melles Pott].
075 - 17 maart 1819.
Jan Brugmans, blauwverver, wonende te Bonda, verkoopt aan de timmerman Tjaard Andries
Germain, wonende te Oude Pekela, een huis getekend met nummer 184 met een daarachter
gelegen tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, boven de Veendijk, in
het achtste half en negende lot, letter E, wordende thans door Hindrik Jans Schoenmaker
bewoond en gebruikt. Verkoopprijs: 155 gulden. Stelt zich borg de koopman Jan Douwes
Burema, wonende te Meeden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
076 - 19 maart 1819.
Albert Pieters de Jonge, koopman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de koopman
Wibrandus Kranenborg, eveneens wonende te Oude Pekela, een stuk land, groot plm. zes
mudden alsmede nog enige dallen, alles gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op
nummer vijf. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de boerenknecht Arend Derks Schotema, beiden
wonende te Oude Pekela.
077 - 26 maart 1819.
Openbare verhuring te Vlagtwedde in het huis van de schout Jan Berends Hommes op verzoek
en in aanwezigheid van de boer, de eerzame Berend Alvering, wonende te Vlagtwedde, van
enig bouw- en meedland, alles gelegen te Vlagtwedde en van enige waarsgerechtigheden in het
onverdeelde hamrik van Vlagtwedde.
De verhuring geschiedt voor drie achtereenvolgende jaren. De verhuring geschiedt in 13
percelen.
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Opgemaakt in aanwezigheid van de schout Jan Berends Hommes, wonende te Vlagtwedde en
van de verver Jan Visker de Ruiter, wonende te Wedde.
078 - 27 maart 1819.
Testament van de wever Martin Hansens Klaar, wonende in de Boekhorst onder Sellingen.
Hij legateert aan zijn oudste zoon Engel Martinus Klaar al zijn vaste en losse goederen die hij
bij zijn overlijden nalaat, waaronder een huis met tuin, staande en gelegen te Boekhorst onder
Sellingen met een stuk land gelegen op de Veldkamp, alles echter onder de bepaling dat hij van
die goederen aan zijn dochter Geertien Martin Klaar zal uitkeren een bedrag van 30 gulden en
aan zijn andere dochter Maria eveneens 30 gulden. Ook zijn zoon Jurrien zal 30 gulden dienen
te ontvangen. En indien de kinderen Geertien, Maria en Jurrien vóór hem komen te overlijden,
zullen deze uitkeringen ten goede komen aan hun kinderen of afstammelingen.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de weduwe Tammes in aanwezigheid van
de schout Jan Berends Hommes, van de boer Berend H. Alvering, van de kuiper Johannes
Sibrands Prange, allen wonende te Vlagtwedde en van de arbeider Jan Berends Gros, wonende
in het klooster Ter Apel.
079 - 29 maart 1819.
Sijbelt Ottes Snijder, kleermaker, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de arbeider Steffen
Hindriks Rigter, eveneens wonende te Onstwedde, zijn huis met de daarbij behorende grond,
staande en gelegen te Onstwedde aan de Laan. Met nog een stuk tuingrond daarbij gelegen.
Verkoopprijs: 349 gulden.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de apotheker Tammo
Reints de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
080 - 3 april 1819.
Openbare verkoop op verzoek en in het huis van de landbouwer Wubbo Haijes Horlings,
wonende te Onstwedde, van gereedschappen en losse goederen.
Gedaan in aanwezigheid van Johannes Bouwers en van Jan Visker de Ruiter, beiden wonende
te Wedde.
081 - 6 april 1819.
Kasper Hendriks de Boer, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede
voor en namens zijn echtgenote Elsien Abels, verkoopt aan de bakker en negotiant Ludolf
Heres en zijn vrouw Ailke Mennes, eveneens wonende te Oude Pekela:
1. drie aan elkaar sluitende kampen land gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, in
de plaats nummer zes;
2. nog vier dito aan elkaar sluitende kampen land waaronder een leijing of dal mede aldaar in
dezelfde plaats nummer zes op eigen grond gelegen, in alles groot plm. negen mudden.
Verkoopprijs: 600 gulden.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de apotheker Tammo
Reints de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
082 - 7 april 1819.
Meeme Wubbes Folkers, landgebruiker, wonende te Onstwedde verkoopt aan de arbeider
Albert Hilverts Hoiting, eveneens wonende te Onstwedde, een gedeelte of de helft van het huis
van de verkoper getekend met nummer 101. Verder is hierbij nog verkocht de ondergrond
waarop dit gedeelte van het genoemde huis is gebouwd, alles staande en gelegen te Onstwedde.
Verkoopprijs: 400 gulden.
Gedaan te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de apotheker Tammo
Reints de Ruiter en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, beiden wonende te Oude Pekela.
083 - 8 april 1819.
Jan Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, geeft te kennen dat alhier te Pekela op
heden gearriveerd is de schipper Jan Pieters de Jonge, voerende het veerschip van Pekela op
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Sneek en vice versa, en dat hij had meegebracht voor Kranenborg voornoemd, 10 balen koffie,
van Drees & Co.
De heer Kranenborg voornoemd verklaarde dat hij bij Drees & co. geen koffie had besteld of
gekocht en deze derhalve niet anders wilde opslaan dan voor rekening en risico van de afzender
Drees & Co.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Jan Gerrit Heres in
aanwezigheid van deze en van de koopman in kruidenierswaren Gerhardus Koops, eveneens
wonende te Oude Pekela.
084 - 13 april 1819.
Udo Freerks Zuiderveen, koopman, wonende te Oude Pekela, geeft te kennen dat de
beurtschipper Freerk Hindriks Opheijkens, wonende te Oude Pekela en varende van daar op
Rotterdam en Schiedam en vice versa thans met zijn schip wederom alhier gearriveerd zijnde,
voor hem had meegebracht elf stukken met korenwijn van de heren Hoboken, de Bie en Forley
die hij niet had besteld en derhalve niet wilde accepteren, maar dat hij bereid was deze voor
rekening en risico van de afzender op te slaan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Zuiderveen voornoemd in aanwezigheid
van de apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de zeilmaker Frederik Christopher Holman,
beiden wonende te Oude Pekela.
085 - 16 april 1819.
Veiling en openbare verkoop te Louwde in het huis van de landbouwer Harm Schuring, van
bomen op verzoek van Harm Schuring voornoemd en de landbouwer Luiken Meems, mede
wonende te Louwde.
Gedaan en opgemaakt in aanwezigheid van de gemeentebode Berend Drijfhamer en van de
koopman en bakker Ludolf Heres, beiden wonende te Oude Pekela.
Met verklaring van Albert Schuring, zoon van Harm Schuring voornoemd, van 29 december
1820 dat hij het restant van de opbrengst van deze verkoop van notaris Piccardt te Oude Pekela,
heeft ontvangen.
086 - 19 april 1819.
Harm Harms Steerenborg en Jan Geerts Huiges, erfgezetenen, wonende te Onstwedde,
verkopen in hun hoedanigheid van Boerrigters in het loeg Onstwedde, aan de arbeider Jan
Engels Kamp, eveneens wonende te Onstwedde, een stuk ongecultiveerd land of heidegrond
gelegen bij Onstwedde. Verkoopprijs: 220 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden wonende te Oude
Pekela.
087 - 19 april 1819.
Harm Harms Steerenborg en Jan Geerts Huiges, erfgezetenen, wonende te Onstwedde,
verkopen in hun hoedanigheid van Boerrigters in het loeg Onstwedde, aan de landgebruiker Jan
Boeles ter Borg, eveneens wonende te Onstwedde, een stuk boergrond, groot plm. twee
mudden, gelegen te Onstwedde. Verkoopprijs: 45 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
kastelein Klaas Franken en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden wonende te Oude
Pekela.
088 - 21 april 1819.
Otte Beerends Blok, schoenmaker en koopman, wonende op het Stadskanaal, voor hem zelf en
voor zijn vrouw Jantje Jans, verkoopt en draagt over aan de koopman Udo Freerks Zuiderveen,
wonende te Oude Pekela, zijn huis en schuur met het daartoe behorende heem, alles staande en
gelegen op het Stadskanaal in de tweeduizendste roede onder Nieuwe Pekela, zijnde dit huis en
deze schuur door de verkoper zelf nieuw gebouwd. Verkoopprijs: 900 gulden.

313

Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
089 - 22 april 1819.
Gerrit Teunis Tin, bootjesmaker, wonende te Oude Pekela, verkoopt, na gehouden openbare
veiling, aan de landgebruiker Nanne à Besten, eveneens wonende te Oude Pekela, zijn huis,
schuur en tuin, staande te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond op nummer 12. Verkoopprijs 215
gulden. De koper stelt als onderpand zijn vijf kampen zo toegemaakt en ontoegemaakt land
gelegen te Oude Pekela in de plaats achter het huis van Hindericus van Emmen, noordkant,
stadsgrond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
090 - 23 april 1819.
Klaas Harms de Wijk, meester scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Geert Geerts Bakker, wonende te Veendam, een nieuw kofschip, door de verkoper op
zijn helling te Oude Pekela gebouwd en onlangs fris van de bijl te water gelaten; zijnde lang
over steven nagenoeg 73 voet, breed over de berghouten 17½ voet en hol op zijn uitwatering
acht voet, alles Groninger maat, zullen genoemd worden "de vrouw Hinderica". Verkoopprijs:
2.000 gulden. De koper stelt tot onderpand zijn huis met nummer 475 met tuin, staande en
gelegen te Veendam aan het Oosterdiep.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het gemeentehuis in aanwezigheid van de veenmeester
Harm Jans Middel en van Gerrit Wortelboer, beiden wonende te Oude Pekela.
091 - 23 april 1819.
Geert Geerts Bakker, schipper, wonende te Veendam, neemt op rente van de smidsbaas Gerrit
H. Wortelboer, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 633,70 gulden en zulks wegens het
ijzerwerk dat de laatstgenoemde gedaan heeft aan het nieuwe kofschip "de vrouw Hinderica"
zoals Bakker voornoemd heden heeft gekocht van de scheepstimmerbaas Klaas Harms de Wijk
uit Oude Pekela.
Gedaan in het gemeentehuis te Oude Pekela in aanwezigheid van de veenmeester Harm Jans
Middel en van Klaas Harms de Wijk voornoemd, beiden wonende te Oude Pekela.
092 - 24 april 1819.
Jan Berends Sillius, weversbaas en landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verhuurt aan de
schipper Jurrien Willems Kramer, eveneens wonende te Oude Pekela, een aantal losse goederen
die aan Sillius voornoemd in eigendom toebehoren.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Reints de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
093 - 26 april 1819.
Pijbe Geerts Pijbes, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de schipper
Klaas Hindriks Wijkmeijer en echtgenote Trijntje Geerts Nap, zonder beroep, eveneens
wonende te Oude Pekela, een bedrag van 1.200 gulden. Stelt als onderpand zijn huis getekend
met nummer 571 met heem en tuin en de daarachter gelegen plaats land, bestaande uit groen- en
bouwland benevens dal en veen, alles staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de genoemde Wijkmeijer in aanwezigheid
van de koopman Jan Albertus Eijlers, wonende te Nieuwe Pekela en van de apotheker Tammo
Reints de Ruiter, wonende te Oude Pekela.
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094 - 29 april 1819.
Fiebe Jans Visscher, koopman, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam op nummer
1063, letter 2de A, neemt op rente van de koopman Udo Freerks Zuiderveen, wonende te Oude
Pekela, een bedrag van 300 gulden. Stelt als onderpand zijn woning getekend met nummer
1063 met heem en tuin daarachter, groot plm. vijf roeden, 80 ellen, staande en gelegen aan de
Ommelanderwijk te Veendam.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Reints de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
095 - 29 april 1819.
Harm Roelfs Jager, koopman, wonende op het Stadskanaal onder Nieuwe Pekela, neemt op
rente van de koopman Udo Freerks Zuiderveen, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 300
gulden. Stelt als onderpand een huis en tuin, staande en gelegen op het Stadskanaal in de
1500ste roede zoals hij bij notariële akte van 19 juni 1815, beleden voor notaris Woortman te
Winschoten, heeft gekocht van Roelf Klaassens.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Reints de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
096 - 29 april 1819: [repertorium].
Verklaring van Jacob Jacobs Mooi, Jacobus de Vries en Johannes Pieters Bulten uit Oude
Pekela dat Jan Fransens de Wit, in leven matroos, voor nu 17 jaar, op zee is verongelukt.
097 - 29 april 1819: [repertorium].
Volmacht van Izaak Grijspeere uit Oude Pekela op zijn zoon Jacobus Grijspeere aldaar om te
reclameren de erfportie in de boedel van Joseph Strubbe, in Brugge overleden.
098 - 3 mei 1819.
Elijsabeth Wubbes, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de schipper Adam Jans Wijkman,
wonende te Oude Pekela, verkoopt haar huis, tuin en halve veenplaats, staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, tussen de verlaten nummer één en zulks ten bate of laste van het
echtpaar Pieter Jans Drenth en Elsien Jans Vlas, eveneens wonende te Oude Pekela. In de akte
wordt gesproken over het recht van gereserveerde eigendom over het te verkopen huis ten laste
van Pieter Jans Drenth voornoemd van een bedrag van 2.030 gulden volgens afhandelingsbrief
van 5 maart 1791, destijds beleden voor de heer Hoeth, richter van Bellingwolde en Blijham
cum annexis en een vervolgens door de genoemde debiteuren gemaakte cessiebrief van 31
januari 1811, beleden te Wedde voor Mr. W. de Sitter, destijds richter van de jurisdictie van
Wedde en Westerwoldingerland. Het huis c.a. wordt vervolgens bij opbod verkocht. Het
hoogste bod wordt gedaan door de rentenier Hindrik Jans Klatter, wonende te Oude Pekela, met
een bedrag van 1.010 gulden en is daarvoor koper geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de koopman Egbert Geerts Steerenborg en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
099 - 4 mei 1819.
Berend Jans Tammes, korenmolenaar en de landbouwer Geert Jans Tammes, beiden wonende
te Vlagtwedde, staan af en dragen over aan hun zuster Hadewijg Jans Tammes, echtgenote van
Gerard Anne van Everdingen, commies ter paard bij de in- en uitgaande rechten, thans
gestationeerd te Finsterwolde, een derde aandeel of gerechtigheid in de korenwindmolen met
zijn toebehoren en gereedschappen en de daarbij behorende molenaarswoning getekend met
nummer één met tuin en twee akkers bouwland en een kamp groenland, gelegen te Vlagtwedde,
zoals deze goederen zijn gekocht van Oltman Jans Houwen en vrouw bij koopakte opgemaakt
door ons notaris op 24 november 1817. Deze overdracht is geschiedt voor 1.300 gulden.

315

Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van weduwe van Jan Tammes in aanwezigheid
van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de arbeider Harm
Jans Rendering, wonende te Vlagtwedde.
100 - 4 mei 1819.
Ede Geerts Koster, landbouwer, wonende op het Wedderveer onder Wedde, neemt op rente van
de erfgezeten te Weende onder Vlagtwedde, Harm Wubbes Bruining, een bedrag van 700
gulden. Stelt als onderpand zijn boerenplaats, bestaande uit een huis getekend met nummer één,
met heem, hof, bouw-en groenland, dal en veen, staande en gelegen te Hoorn onder Wedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Reints de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
101 - 6 mei 1819.
Gerrit Lammerts Tammes, Hindericus Lammerts Tammes, beiden landgebruikers en wonende
te Veele onder Vlagtwedde, Jantien Lammerts Tammes, zonder bijzonder beroep, eveneens
wonende te Veele onder Vlagtwedde en Geertien Lammerts Tammes, zonder bepaald beroep,
echtgenote van de landbouwer Reijnt Nannes Koets, wonende te Ter Wipping onder
Onstwedde, te samen kinderen en erfgenamen van wijlen Lammert Gerrits Tammes, in leven
boer en wonende te Veele en aldaar in de herfst van vorig jaar ab intestato overleden, gaan over
tot de scheiding en verdeling van de nalatenschap waartoe zij ieder voor een vierde deel zijn
gerechtigd.
De nalatenschap bevat o.a. een boerenplaats, staande en gelegen te Veele onder Vlagtwedde, die
door de overleden Lammert Gerrit Tammes het laatst is bewoond en gebruikt, bestaande in
hoofdzaak uit een boerenwoning met schuur, getekend met nummer 20, met hof, groenland,
bouwland, weide en veenland die wordt toebedeeld aan Gerrit Lammerts Tammes. De totale
waarde van de gehele nalatenschap bedraagt 20.000 gulden.
Verder wordt nog verwezen naar het wederzijds testament van Lammert Tammes en zijn vrouw
Hindertje Hindriks (moeder-deelgenoot), opgericht voor de heer Muntingha, destijds rigter van
het landschap Westerwolde te Vlagtwedde van 4 maart 1782.
Gedaan en gepasseerd te Veele in het huis van de overleden Lammert Tammes in aanwezigheid
van de landbouwers Jan Klaassens Bossen en Mans Pieters Hilvering, beiden wonende te Veele.
102 - 6 mei 1819.
Jan Boelens, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen namens zijn vrouw
Geessien Harms Koster alsmede erfgename van wijlen Harm Jans Koster en vrouw, wijlen
Elsje Lammerts, draagt het recht over aan de negotiant Harm Harms Nap, wonende te
Groningen, van een restant vordering van 400 gulden koopschatspenningen van een huis en
appelhof met een vierde van een vijf 24ste deel lot stadsveenplaats, gelegen te Oude Pekela,
zuidkant, stadsgrond, op nummer 18, staande ten laste van Jantje Jans, voor haar zelf en als
bezittende de boedel van haar overleden man Willem Rotgers ingevolge koop- en cessiebrief
van 29 april 1803 beleden te Oude Pekela voor de heer De Raadt als rigter van Bellingwolde en
Blijham cum annexis. Verder was hierbij aanwezig de genoemde Jantje Jans en haar
tegenwoordige echtgenoot, de landbouwer Kornelius Jans de Boer, wonende te Oude Pekela,
die verklaarden met deze cessie-overdracht akkoord te gaan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
103 - 7 mei 1819.
Nanna à Besten, voorheen bakker, thans landgebruiker, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan
de leerlooier Izak Mozes van Huiden, eveneens wonende te Oude Pekela, zijn huis getekend
met nummer 644 waarbij of waarin een schuurtje en woning met de daarbij behorende grond
etc., gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond. Verkoopprijs: 100 gulden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
104 - 7 mei 1819.
Christopher Meijer, houder van een lijnbaan, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
koopman Johan Heinrich Koch, wonende te Veendam, een bedrag van 2.000 gulden. Stelt als
onderpand zijn huis met een lijnbaan, tuin en drie kampen land, te samen plm. vier en een half
mudden groot, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, ongedeeld, stadsgrond, nummers
26 en 27, letter B, zoals thans door de heer Meijer voornoemd wordt bewoond en bezeten.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
105 - 7 mei 1819.
Christopher Meijer, voorheen goudsmid, thans houder van een lijnbaan, wonende te Oude
Pekela, als hiertoe gemachtigd door Jan Pieters Veen, verkoopt en draagt over krachtens deze
volmacht, aan de negotiant Johan Heinrich Koch, wonende te Veendam, het huis en de tuin van
de constituant, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond. Verkoopprijs: 100
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
106 - 7 mei 1819.
Christopher Meijer, voorheen goudsmid, thans houder van een lijnbaan, wonende te Oude
Pekela, als hiertoe gemachtigd door Hindrik Kanning en echtgenote Marijke Hindriks, wonende
te Oude Pekela, verkoopt en draagt over aan de koopman Jan Albertus Eilers, wonende te
Nieuwe Pekela, het huis en de tuin van de constituant, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, op nummer 35. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
107 - 12 mei 1819: [repertorium].
Toestemming van Abraham Samuels Levi en vrouw Rebekka Alexander uit Oude Pekela
betreffende het huwelijk van hun dochter Saralina met Izak Josephs van den Berg.
108 - 14 mei 1819.
Egbert Jans Egberts, landbouwer, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de landgebruiker Jan
Harms Jarks, eveneens wonende te Onstwedde, het zuideinde van de verkoper, gelegen op de es
tussen Onstwedde en Veenhuizen, groot plm een half mudde. Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
109 - 14 mei 1819.
Barteld Harms Brouwer, veenboer, wonende te Nieuwe Pekela, mede verschenen voor zijn
vrouw Jantje Sikkes, verkoopt aan de koopman Jan Klaassens Hoogland en aan diens
echtgenote Annegien Jans Kip, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, het huis en de tuin van de
verkoper, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer 46, zijnde
het huis getekend met nummer 271. Verkoopprijs: 500 gulden. De koopprijs wordt betaald door
de koopman Jan Albertus Eilers, wonende te Nieuwe Pekela, die hiervoor o.a. het recht van
gereserveerde eigendom ontvangt.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
110 - 14 mei 1819: [repertorium].
Toestemming van Geertje Egberts Sterenborg, weduwe van [Simon] Pots uit Oude Pekela,
betreffende het huwelijk van haar dochter Tjaduwe Berends de Boer met Heino Heins.
111 - 15 mei 1819.
Jurjen Koerts, landeigenaar, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de blauwverver Hindrik
Jans Hesseling, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een kamp bouwland, groot plm. 50 stok,
gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 64. Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
112 - 18 mei 1819.
Roelf Liewes Bos, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, in dezen mede handelende voor zijn
echtgenote Trientje Reinders, verkoopt aan de landgebruiker Jurrien Eenjes Engelkes, eveneens
wonende te Oude Pekela en aan diens echtgenote Elsien Arends Hassebroek, een boerenhuis
getekend met de nummers 329 en 330 met zijn heem en de daarbij behorende tuin met nog een
halve stadsveenplaats bestaande uit groenland, dalland en veen, alles staande en gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer .... [niet ingevuld] ongedeeld, letter A,
behorende de andere helft in deze plaats nummer één aan Adam Wijkman. Verkoopprijs: 900
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
113 - 18 mei 1819.
Testament van de landgebruiker Harm Harms Goring, wonende te Ellersinghuizen onder
Vlagtwedde.
Hij legateert aan zijn echtgenote Gepke Alberts Hidding gedurende haar leven het
vruchtgebruik van al zijn vaste en losse goederen die bij zijn overlijden tot zijn nalatenschap
gaan behoren.
Gedaan en gepasseerd te Ellersinghuizen in het huis van de genoemde testator in aanwezigheid
van de erfgezeten Berend H. Alvering, wonende te Vlagtwedde; van de landbouwer Geert Jans
Tammes, eveneens wonende te Vlagtwedde; van de boer en erfgezeten Roelf Roelfs Scholts,
wonende te Ellersinghuizen en van de landgebruiker Jacob Teunis Alting, eveneens wonende te
Ellersinghuizen.
114 - 18 mei 1819.
Testament van Gepke Alberts Hidding, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de
landgebruiker Harm Harms Goring, wonende te Ellersinghuizen onder Vlagtwedde.
Zij legateert aan haar echtgenoot gedurende zijn leven het vruchtgebruik van al haar vaste en
losse goederen die bij haar overlijden tot haar nalatenschap gaan behoren.
Gedaan en gepasseerd te Ellersinghuizen in het huis van Harm Harms Goring in aanwezigheid
van de erfgezeten Berend H. Alvering, wonende te Vlagtwedde; van de landbouwer Geert Jans
Tammes, eveneens wonende te Vlagtwedde; van de boer en erfgezeten Roelf Roelfs Scholts,
wonende te Ellersinghuizen en van de landgebruiker Jacob Teunis Alting, eveneens wonende te
Ellersinghuizen.
115 - 19 mei 1819.
Trijntje Scholtens, zonder beroep, echtgenote van en in dezen bijgestaan door Petrus Johannis
Huisinga, schout van de gemeente Oude Pekela en aldaar wonende en Titia Scholtens, zonder
beroep, echtgenote van en in dezen bijgestaan door Hindrik Berends Smedes, negotiant, met
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wie zij woont te Nieuweschans, maken scheiding en deling van de nalatenschap van wijlen
Hendrik Scholtens, vader van de genoemde Trijntje en Titia Scholtens, in leven rentenier en
wonende te Winschoten en aldaar op 12 februari 1815 overleden. Trijntje en Titia Scholtens
zijn te samen en ieder voor de helft gerechtigd in deze nalatenschap.
Deze nalatenschap bestaat o.a. uit een woning te Winschoten, vorderingen en zilverwerk met
een totale waarde van 14.837 gulden en 14 stuiver.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de heer Huisinga voornoemd in
aanwezigheid van de apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
116 - 25 mei 1819: [repertorium].
Verklaring van Berend Geerts Kolk, Harm Jans Middel en Pieter Reints Brons, allen uit [Oude]
Pekela dat Berend Harms de Boer, vader van Tjadduwe Berends de Boer, overleden is.
117 - 2 juni 1819.
Hindrik Alles Buining, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verklaart dat hij op zijn
scheepshelling te Oude Pekela nieuw heeft gebouwd en in de gepasseerde maand maart van dit
jaar fris van de bijl te water heeft gebracht een kofschip dat hij aan de schipper Jan Jacobs
Prang, eveneens wonende te Oude Pekela, ter hand heeft gesteld en naar genoegen heeft
afgeleverd om door Prang voornoemd onder directie van Wibrandus Kranenborg, eveneens
wonende te Oude Pekela, als schipper te worden bevaren. Het bedoelde kofschip is genaamd
"Wemelina Kranenborg" en lang over zijn stevens plm. 80 voet, hol op zijn uitwatering plm. 10
voet en breed over zijn berghouten plm. 18½ voet, alles Groninger maat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
118 - 3 juni 1819: [repertorium].
Volmacht van Christopher Meijer uit Oude Pekela op Theodor Gottlieb Kirchhoff uit Norden
voor een koopcontract van 12 september 1811 wegens een huis in orde te brengen met Jos.
Izaak Heijman.
119 - 8 juni 1819.
1. Harm Jarkes Luiring, zich in de wandel noemende Harm Jarkes Karskens, geboren Luiring,
erfgezeten, wonende te Onstwedde,
2. Elsien Jarkes Luiring, zonder beroep, echtgenote van en in dezen bijgestaan door haar
echtgenoot Willem Tomas Edens, erfgezeten, wonende te Hoorn onder Wedde,
3. Willemtien Jarkes Luiring, zonder beroep, en in dezen bijgestaan door haar echtgenoot
Harm Reints Goring, landbouwer, wonende te Veele onder Vlagtwedde,
te samen kinderen en erfgenamen van wijlen Jarke Harms Luiring, in leven erfgezeten,
wonende te Veele onder Vlagtwedde, maken scheiding en deling van de nalatenschap van hun
genoemde vader waarin ieder van de kinderen voor een derde is gerechtigd.
De nalatenschap bestaat o.a. uit een boerenplaats en landerijen, staande en gelegen te Veele
zijnde het boerenhuis getekend met nummer 13 met losse schuur, hof en tuin, zitplaatsen in de
kerk van te Vlagtwedde, een gerechtigheid van legersteden op het kerkhof aldaar en reeds
opgenomen geld. De totale waarde van de nalatenschap bedraagt 15.000 gulden, zodat ieder van
de kinderen recht heeft op 5.000 gulden. De boerenplaats wordt toebedeeld aan Harm Jarkes
Luiring voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Jarkes Karskens voornoemd in
aanwezigheid van de landgebruikers Simon Harms Strating en Jan Jans Fens, wonende te
Onstwedde.
120 - 9 juni 1819.
Jurjen Koerts junior, land- en veengebruiker te Nieuwe Pekela, handelende in dezen in zijn
hoedanigheid van voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Baije Everts bij wijlen
Grietje Koerts in echte verwekt en als zodanig recht hebbende op de nader te noemen vordering
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die uit de nalatenschap van wijlen Jurjen Koerts bij de scheiding en deling van deze gekomen
en gevallen is onder de erfportie van wijlen Grietje Koerts voornoemd, uit wiens nalatenschap
deze vordering weer is vererft op haar nagelaten kinderen die onder de voogdij staan van Jurjen
Koerts junior voornoemd, verklaart bij dezen het recht over te dragen aan Antje Harms,
weduwe van wijlen Jan Jurjens de Boer, zonder beroep en wonende te Nieuwe Pekela, van een
vordering ten laste van Roelf Harms Bos en diens vrouw Niesjen Christiaans, groot 1.400
gulden. Staande deze vordering ten laste van Roelf Harms Bos en diens vrouw voornoemd over
een stadsveenplaats gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, boven het middenste verlaat, nummer
acht, onder het recht van gereserveerde eigendom van die plaats, een en ander zoals is
beschreven in een afhandelings- en cessiebrief van 20 december 1790, beleden voor de heer
Hoeth, destijds rigter van Bellingwolde en Blijham cum annexis.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
121 - 14 juni 1819.
Klaas Harmannus Dijkhuis, veenboer, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen namens
en vanwege zijn vrouw Trientje Jans Mulder en nog Harm Jacobs Mulder, landbouwer,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, voor hun zelf en mede verschenen voor Nanno Jans
Mulder, koren- en pelmolenaar te Noordbroek en Maria Jacobs Mulder, echtgenote van Berend
Klaassens Harding uit Nieuwe Pekela, dragen over en transporteren aan de landgebruiker Jacob
Hindriks Wijchers, wonende te Nieuwe Pekela, het recht van een zodanige vordering van 400
gulden, als de comparanten nog te vorderen hebben van de kleermaker Geert Berends Korte,
wonende te Nieuwe Pekela wegen restante koopschatspenningen van twee kampen groenland,
groot plm. 38 stok, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, in de plaats 36, door Geert
Berends Korte verkregen volgens proces-verbaal van openbare verkoop van 20 januari 1819
voor mij, notaris verleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
122 - 14 juni 1819.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Jan Egberts Duiter, wonende te Nieuwe Pekela,
meerderjarige zoon van wijlen Egbert Jurriens Duiter en Swaantje Jans, in leven echtgenoten en
wonende te Nieuwe Pekela & Tietje Harms Oosterman, zonder beroep, wonende te Nieuwe
Pekela, meerderjarige dochter van wijlen Harm Idzes Oosterman en vrouw, wijlen Annegien
Everts, in leven echtgenoten en wonende onder de klokkenslag van Zuidbroek.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
123 - 15 juni 1819.
De weduwe van Sibolt Freerks, genaamd Geertje Derks, zonder bijzonder beroep, wonende te
Nieuwe Pekela, neemt op rente van de landbouwer Harm Willems Heis wonende in Ter
Wipping onder Onstwedde, een bedrag van 489 gulden. Stelt als onderpand haar huis getekend
met nummer 165, met tuin en met daarachter gelegen haar toebehorende halve stadsveenplaats
etc., alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant en wordende thans door haar zelf
bewoond en gebruikt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
124 - 16 juni 1819.
Testament van Jantje Hinderks, zonder bijzonder beroep, weduwe van Derk Jacobs Mooi,
wonende te Oude Pekela.
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Zij benoemt tot haar erfgenamen haar kinderen en kindskinderen. Zij legateert aan haar
kleindochter Jantje Klaassens Potjewijt, dochter van wijlen Klaas Harms Potjewijt en van haar
overleden dochter Jeltje Jans, het vruchtgebruik gedurende haar leven van een bedrag van 1.000
gulden als extra bij wat zij als erfgename volgens de wet kan erven.
Zij benoemt de oud-schipper Jacob Hindriks Wijchers, wonende te Nieuwe Pekela, om, na haar
overlijden, haar nalatenschap te regelen en de belangen van haar kinderen van wijlen Klaas
Harms Potjewijt bij wijlen haar dochter Jeltje Jans in echte verwekt, te behartigen.
Opgemaakt en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testatrice voornoemd in
aanwezigheid van de oud-schipper Willem Joesten Drent, de meester timmerman Meilof
Alberts Altona, de scheepstimmerman Liefke Hindriks Drenth en de bakker Hindrik Bouman,
alle vier wonende te Oude Pekela.
125 - 19 juni 1819.
Testament van de eerzame boer of landgebruiker Willem Tomas Edens, wonende te Hoorn
onder Wedde.
Hij legateert aan zijn echtgenote Elsien Jarkes Luiring het vruchtgebruik gedurende haar leven
tot het moment dat zij hertrouwt, van al zijn vaste en losse goederen die hij bij zijn overlijden
nalaat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
koopman Ludolf Heres, de klokkenmaker Pieter Groenewolt, de timmerman Sijmon Strating en
de kleermaker Jan Hegeman, allen wonende te Oude Pekela.
126 - 19 juni 1819.
Testament van de Elsien Jarkes Luiring, echtgenote van de landbouwer Willem Tomas Edens,
zonder bijzonder beroep, wonende te Hoorn onder Wedde.
Zij legateert aan haar echtgenoot voornoemd het vruchtgebruik gedurende zijn leven tot het
moment dat hij hertrouwt, van al haar vaste en losse goederen die zij bij haar overlijden nalaat.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
koopman Ludolf Heres, de klokkenmaker Pieter Groenewolt, de timmerman Sijmon Strating en
de kleermaker Jan Hegeman, allen wonende te Oude Pekela.
127 - 23 juni 1819.
Elze Derks Hidding, landbouwer, wonende te Vlagtwedde, handelende in dezen mede voor zijn
echtgenote Albertien Geerts Hulst, neemt op rente van de boer Geert Jans Brouwers, wonende
te Jipsinghuizen onder Vlagtwedde, een bedrag van 400 gulden. Stelt als onderpand zijn huis
getekend met nummer 71 met de daarbij behorende en daaronder gelegen grond, zijnde meest
tuingrond, alles zoals thans door hem wordt bezeten, staande en gelegen te Vlagtwedde op de
zogenoemde Koldehoek.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
128 - 25 juni 1819.
Hanna Suthoff, weduwe van Geert Harms van Delden, negotiante, wonende te Oude Pekela,
verkoopt aan de pelmolenaar en landgebruiker Remke IJsebrands Klatter, wonende te Oude
Pekela, drie kampen land, te samen plm. drie en een half mudden roggeland, gelegen te Oude
Pekela, zuidkant boven de Veendijk, in nummer acht en een half. Verkoopprijs: 230 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
129 - 28 juni 1819.
Jan Hindriks Naatje, land- en veengebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen
mede voor zijn echtgenote Sietske Lammerts de Jonge, neemt op rente van de schipper Egbert
Lammerts Tiktak en van diens echtgenote Femmegina Lammerts de Jonge, eveneens wonende
te Nieuwe Pekela, voor wie verscheen de eerzame landgebruiker Lammert Klaassens Tiktak,
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vader van Egbert Lammerts Tiktak voornoemd, een bedrag van 1.300 gulden. Stelt als
onderpand zijn een derde gerechtigheid in een halve stadsveenplaats, bestaande uit veen en dal
gelegen te Nieuwe Pekela ten zuiden van de Zuideraanleg en bekend onder nummer 10 met nog
een halve stadsveenplaats bestaande uit veen en dal, mede aldaar gelegen en bekend onder
nummer vijf.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
130 - 5 juli 1819.
1. Eltje Abels Degenhart, koopman, wonende te Nieuwe Pekela;
2. Hilbrand Abels Degenhart, bakker, wonende te Veendam,
beiden kinderen van wijlen Abel Eltjes bij wijlen, vrouw Wopke Degenhart in echte verwekt;
3. Elijzabeth Klaassens Metus, zonder beroep, echtgenote van de landbouwer Kier Jans
Nienhuis, wonende te Nieuwe Pekela;
4. Ocktjen Klaassens Metus, zonder beroep, eveneens wonende te Nieuwe Pekela,
zijnde de beide laatstgenoemden kinderen van wijlen Wopke Degenhart voornoemd bij Klaas
Tonnis Metus in echte verwekt, te samen erfgenamen van wijlen Tiepo Hillebrandt Degenhardt,
oom van genoemde comparanten, in leven wonende te Hamburg en aldaar op 26 juni 1819
overleden, verklaren bij dezen te machtigen hun vader en stiefvader Klaas Tonnis Metus,
voormalig bakker en wonende te Nieuwe Pekela, om voor en namens de comparanten
voornoemd bij de heer Joachim Christopher Dankert, wonende te Hamburg en bij ieder ander
die hiervoor in aanmerking komt, in ontvangst te nemen alle goederen die behoren tot de
nalatenschap van genoemde overledene Tiepo Hillebrandt Degenhardt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
scheepstimmerman Klaas Harms de Wijk en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
131 - 5 juli 1819.
Klaas Harms de Wijk, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de koopman
en landgebruiker Jan Kiers Nijenhuis, wonende te Nieuwe Pekela, een nieuwe praam, lang van
steven tot steven 11.65 meter, hebbende een gemiddelde breedte van 2.14 meter en een
gemiddelde hoogte van 0.71 meter, door hem, verkoper in het gepasseerde jaar te Oude Pekela
gebouwd en fris van de bijl te water gebracht, zijnde gemeten op vier lasten. Verkoopprijs: 100
gulden. Stelt zich borg: zijn zoon, de landbouwer Kier Jans Nienhuis, inwonende bij zijn vader
te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
132 - 13 juli 1819.
Openbare verkoop te Onstwedde op de es of Holthe van koren op de wortel en wel op verzoek
van de boer Wubbe Heijes Horlings, vroeger wonende te Onstwedde en thans te Nieuwe Pekela.
Totale opbrengst: 265 gulden.
Gedaan en gepasseerd ter plaatse voornoemd in aanwezigheid van Engel Hiskes, wonende te
Onstwedde en van Geert Haijes, wonende te Hofte bij Onstwedde.
133 - 16 juli 1819.
In het huis van de overleden oud-schipper en landgebruiker Klaas Geerts Maurits te Oude
Pekela, aldaar overleden op 2 juni ll., vindt de inventarisatie plaats van de door hem nagelaten
boedel. Deze inventarisatie vindt plaats op verzoek van:
1. Freerk Klaassens Harding, boer, wonende te Nieuwe Pekela in zijn hoedanigheid van voogd
over Geertje en Jan Klaassens Maurits, minderjarige kinderen van wijlen genoemde Klaas
Geerts Maurits bij wijlen Hiltje Jacobs in eerste echt verwekt;
2. Albert Reints Spelde, schipper, wonende te Oude Pekela, als in huwelijk hebbende
Lubbegien Klaassens Maurits;
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3. Jacob Klaassens Maurits, varenspersoon, wonende te Amsterdam;
4. Gerrit Geerts Schuur, blauwverver, wonende te Nieuwe Pekela, als in huwelijk hebbende
Fokje Klaassens Maurits, zijnde genoemde Fokje, Jacob en Lubbegien Maurits kinderen
van wijlen Klaas Geerts Maurits en vrouw, wijlen Hiltje Jacobs;
5. Hindrikje Geerts, zonder beroep, weduwe van meergenoemde Klaas Geerts Maurits,
wonende te Oude Pekela in het sterfhuis voornoemd als wettige voogdes over Geert, haar
minderjarig kind bij wijlen genoemde echtgenoot in echte verwekt;
6. Jan Geerts Maurits, oud-schipper, wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van
toeziend voogd over de beide eerstgenoemde, minderjarige kinderen Geertje en Jan en over
het laatstgenoemde minderjarig kind Geert Klaassens Maurits.
[Verdere vermeldingen in deze akte:
1. taxateur is de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela;
2. vervolg van de inventarisatie op 17 juli 1819;
3. een 1/32 aandeel in het kofschip "de vrouw Margrieta", bevaren door Harm Jans Veen;
4. een 1/32 aandeel in het kofschip "de vrouw Margrieta", bevaren door Hindrik Arends
Smilde;
5. gereserveerde eigendomsrechten;
6. een huis getekend met nummer 348 staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond op nummer vier, door Klaas Geerts Maurits en vrouw Hiltje Jacobs gekocht
volgens koopbrief van 16 mei 1804, protocol Oude Pekela;
7. stukken bouwland te Oude Pekela;
8. geldleningen aan kinderen;
9. obligaties;
10. een 1/32 aandeel in het smakschip "Afina", bevaren door Christiaan F. Taaij;
11. zaken tussen de overledene en zijn nagelaten weduwe Hindrikje Geerts;
12. Hindrikje Geerts voornoemd is eerst getrouwd geweest met wijlen Jan Jacobs Priejé].
Opgemaakt te Oude Pekela in het sterfhuis van de overledene op 17 juli 1819 in aanwezigheid
van de griffier Adriaan Wildervank Bruins, wonende te Nieuwe Pekela en van de apotheker
Tammo Derks de Ruiter, wonende te Oude Pekela.
134 - 31 juli 1819.
Jan Feikes Klok, oud-schipper en zijn echtgenote Gepke Jans, zonder beroep, wonende te Oude
Pekela, verkopen aan de bakker Hindrik Bouman en aan diens echtgenote Janna Geerts Boskop,
eveneens wonende te Oude Pekela, hun huis getekend met nummer 517 met tuin daar bij
behorende, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op de nummers 23 en
24/2, letter B. Verkoopprijs: 50 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de verkopers in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de grutter Hindrik Omgies Nieweg, beiden wonende
te Oude Pekela. De verkoper verklaart dat hij wegens zwakheid niet kan tekenen en zijn vrouw
kan niet schrijven.
135 - 3 aug. 1819.
Pieter Jans Komdeur, arbeider, wonende te Zuidbroek, handelende in dezen namens zijn vrouw
Octje Jacobs voor haar zelf en als wettige voogdes over haar minderjarige kinderen bij wijlen
Hindrik Harms Mos in echte verwekt, draagt het recht over aan Andries Geerts Rietmeijer en
aan diens broeder Harmannus Geerts Rietmeijer, kleermakers, wonende te Nieuwe Pekela, van
een vordering van 540 gulden zoals de cedent in zijn genoemde hoedanigheid te vorderen heeft
van de tapper Julle Gerhardus Rietmeijer, wonende te Zuidbroek en van zijn echtgenote Jantjen
Eppes Kremer wegens koopschatspenningen van een huis getekend met nummer 12 en tuin,
pachtgrond, staande en gelegen te Zuidbroek in Uiterburen ingevolge proces-verbaal van
openbare verkoop van 18 januari 1819 te Zuidbroek opgemaakt door de notaris Mr. Lucas
Wichers Wildervank en getuigen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
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136 - 3 aug. 1819.
Udo Freerks Zuiderveen, koopman, wonende te Oude Pekela, stelt zich borg ten behoeve van
de heer Guiijsen, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnzen te Termunterzijl en wel
van de heren Huisinga en Zuiderveen, zeepzieders, handelende onder de firma van deze naam te
Oude Pekela, voor de voldoening van een bedrag van 4.500 gulden, zijnde de accijns die
genoemde heren Huisinga en Zuiderveen onder deze firma aan het Land schuldig zijn wegens
40 vaten potas die voor genoemde heren zeepzieders dezer dagen zijn binnengebracht te
Termunterzijl door de schipper J.F. de Boer met het schip "de twee afwezige zusters" genaamd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de kastelein Klaas Franken, beiden wonende te Oude
Pekela.
137 - 5 aug. 1819.
Pieter Jans Drenth, landbouwer, wonende te Oude Pekela, staat wederom af en draagt over aan
Lammegien Jurriens de Boer, zonder bijzonder beroep, weduwe van Harm H. Spelde, wonende
te Oude Pekela, zodanige zes kampen land, die Drenth voornoemd volgens koop- en cessiebrief
van 7 mei 1790, beleden voor de heer Hoeth als rigter van Bellingwolde en Blijham, heeft
verkregen van de erfgenamen van wijlen Geert Hindriks Brakke en over welke kampen de
genoemde weduwe van Harm H. Spelde nog het recht heeft van gereserveerde eigendom voor
een bedrag van 762 gulden en twee stuivers volgens cessiebrief van 27 mei 1803, beleden voor
de heer De Raadt als rechter van Bellingwolde en Blijham cum annexis, zijnde de genoemde
kampen gelegen te Oude Pekela, zuidkant ongedeeld, stadsgrond, in de plaats nummer vier.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
blauwverver Harke Tjakkes Dijkstra en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
138 - 5 aug. 1819: [repertorium].
Volmacht van Derk Jans de Jonge, zonder beroep, inwonende bij Hindericus Franken te Oude
Pekela op genoemde Hinderikus Franken, generaal om alles voor de constituant te verrichten, te
beheren en waar te nemen.
139 - 9 aug. 1819: [repertorium].
Huwelijkstoestemming van Hindrik Geerts Brakke en vrouw Aaltje Geerts Slaper uit Oude
Pekela dat haar zoon Geert H. Brakke in Amsterdam gaat trouwen met Anna Helena Klein.
140 - 13 aug. 1819.
Lubbert Harms Sputter, wonende te Winschoten, neemt op rente van de landgebruiker Kasper
Jans Groothuis, wonende te Blijham, een bedrag van 100 gulden. Stelt als onderpand zijn huis
getekend met nummer 352 met ondergrond en daarbij behorende tuingrond in alles plm. drie en
een half spind groot, alles staande en gelegen te Winschoten in de Molenhorn.
Gedaan en gepasseerd op de Hogebrug onder Blijham in het huis van de koopman Willem. G.
Stuivinga in aanwezigheid van deze en van de blokmaker Jannes Blok, wonende te Oude
Pekela.
141 - 14 aug. 1819.
Jan Harms Boer, schipper en zijn echtgenote Trijntie Gerardus, zonder beroep, beiden wonende
in hun schip waarmee zij zich thans te Oude Pekela bevinden, staan af en dragen over aan de
scheepstimmerbaas Jan Hindriks Drenth, wonende te Oude Pekela, hun schuitschip genaamd
"de Vrouw Catharina", groot plm. 10 last met het daarbij behorende opgoed van staand en
lopend want, zeilen, touwen, blokken en gereedschappen zoals het laatst als schipper is bevaren
door Jan Harms Boer voornoemd. Verkoopprijs: 425 gulden.
Gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de apotheker
Tammo Derks de Ruiter en de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude
Pekela.
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142 - 14 aug. 1819.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerman, verkoopt aan de schipper Abram Jans Smit, zonder
vaste woonplaats, een tjalkschip door de verkoper nieuw gebouwd op zijn scheepshelling te
Oude Pekela en onlangs fris van de bijl te water gebracht, zijnde lang over stevens 62 voet,
breed over zijn berghouten 14¼ voet en hol op zijn uitwatering plm. zes voet, alles Groninger
maat. Verkoopprijs: 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te
Oude Pekela.
143 - 19 aug. 1819.
Testament van de landbouwer Harm Tekes Boerenga, woonde te Nieuwe Pekela.
Hij legateert en vermaakt al zijn goederen die hij achterlaat bij zijn dood aan zijn broer
Poortman Tekes Boerenga met wie hij woont te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de testator in aanwezigheid van de
rentenier Klaas Tonnis Metus, van de schoenmaker Ham Klasens Siga, van de zonder beroep
zijnde Kier Jans Nienhuis en van de landbouwer Kornelis Mennes Brouwer, alle vier wonende
te Nieuwe Pekela.
144 - 19 aug. 1819.
Testament van de landbouwer Poortman Tekes Boerenga, woonde te Nieuwe Pekela.
Hij legateert en vermaakt al zijn goederen die hij achterlaat bij zijn dood aan zijn broer Harm
Tekes Boerenga met wie hij woont te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de testator in aanwezigheid van de
rentenier Klaas Tonnis Metus, van de schoenmaker Harm Klasens Siga, van de zonder beroep
zijnde Kier Jans Nienhuis en van de landbouwer Kornelis Mennes Brouwer, alle vier wonende
te Nieuwe Pekela.
145 - 23 aug. 1819.
Udo Freerks Zuiderveen, koopman, wonende te Oude Pekela, verklaart dat op dit moment met
de beurtman van Sneek voor zijn huis alhier waren gebracht vier vaten Corente rozijnen
gemerkt met de letter Z, aan hem comparant geadresseerd van Amsterdam van de kooplieden
Kramer en Schalk en wel op order en rekening van W.M. Wolters. Omdat er onduidelijkheden
zijn over deze zending wenst de heer Zuiderveen deze niet te accepteren. Hij staat evenwel toe
dat deze zending voor rekening en risico van de heer Wolters voornoemd of van de afzender bij
hem in opslag kan staan.
Opgemaakt te Oude Pekela in het huis van Udo Freerks Zuiderveen voornoemd in
aanwezigheid van de zeepzieder Frederik Christopher Holman en van de arbeider Roelf Harms
Driesman, beiden wonende te Oude Pekela.
146 - 23 aug. 1819: [repertorium].
Volmacht van Eltje Abels Degenhart uit Nieuwe Pekela, van Hilbrand Abels Degenhart uit
Veendam, van Elijsabeth en Ockjen Klaassens Metus uit Nieuwe Pekela en van Kier Jans
Nienhuis op Klaas Tonnis Metus om de goederen die Tiepo Hillebrands Degenhart, te Hamburg
overleden, heeft gemaakt en gegeven aan de consorten te ontvangen.
147 - 23 aug. 1819.
Harm Harms Duin, boterdrager, wonende te Blijham, handelende in dezen mede voor zijn
echtgenote Anna Alders, doet afstand van het land als hij destijds volgens koop- en cessiebrief
van 30 april 1800 te Oude Pekela voor pastoor Meurs en geëligeerden heeft verkregen van
Wessel Hindriks Smit en diens vrouw, zijnde twee kampen en drie leijings, met elkaar groot
plm. acht mudden en gelegen te Nieuwe Pekela op eigen grond in de plaats nummer drie aan de
noordkant van het diep en dit land af te staan en over te dragen aan Bernhard Ida Kiers
Muntinghe, medicinae doctor en aan de touwslager Harm Eernst Schreuder, beide wonende te
Nieuwe Pekela, voor een bedrag van 125 gulden. Verder mits volgens de genoemde koop- en
cessiebrief de eigendom van het bovenomschreven land en leijingen zich alsnog bevond in
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handen van de schoolmeester Klaas Gelling en diens vrouw Ellegijn Jans, wonende te
Boertange en bij dezen gereserveerd was voor de som van 300 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Gerrit Nankes Stikker in
aanwezigheid van deze en van de boer Roelf M. Vosman, wonende op de Zuidwending.
148 - 2 sept. 1819.
Testament van mevrouw Margien Benning, weduwe van de heer Paulus Eckringa, zonder
beroep, wonende te Boertange.
In overweging genomen hebbende de verklaarde wille van de heer Sixtus Gerhardus Eckringa,
Luitenant Kolonel van de Genie in garnizoen te Coevorden en diens echtgenote vrouwe Thalia
Eckringa, geboren Wijnhagen om, ten einde mij in mijnen vergevorderde ouderdom te
ondersteunen, aan mij in hun huis inwoning, onderhoud en verzorging, gedurende mijn leven en
naar stand en behoeften te verlenen, zo institueer ik deze heer Kolonel Sixtus Gerhardus
Eckringa en diens vrouw voornoemd en indien een van hun reeds voor mij komt te overlijden
de langstlevende van hun, beiden tot mijn universele erfgenamen en geef hen of de
langstlevende van hen daarom de volle eigendom en het genot van alles wat ik bij mijn
overlijden zal nalaten.
Zij legateert aan haar oude meid Barta van Lenning indien deze gedurende haar leven bij haar
blijft wonen en op haar zal passen, 50 gulden tot legaat.
Gedaan, opgemaakt en gepasseerd te Boertange in het huis van de testatrice in aanwezigheid
van de schoolmeester Klaas Hindriks Gelling, van de landgebruiker Jan van Hateren, van de
dagloner Jurrien Schutt en van de dagloner Derk Nieuwenhuijs, allen meerderjarige
manspersonen en wonende te Boertange.
149 - 7 sept. 1819.
Verkoop van de Stadsvierde turf in Oude en Nieuwe Pekela in het huis van de veenmeester
Harm Jans Middel.
Op verzoek van Jonkheer Willem Jacob Wichers, rentmeester van de Stadsvenen, wonende te
Groningen wordt de openbare verkoop gehouden van de Stadsvierde turf die in het jaar 1819 te
Oude en Nieuwe Pekela is gegraven.
Deze turf zal in vijf percelen worden verkocht, te weten:
Perceel I: van het Nieuwe Diep tot aan het Middenste verlaat;
Perceel II: van het Middenste tot aan het Bovenste verlaat;
Perceel III: van nummer 13 tot nummer 62 Nieuwe Plaatsen noordkant met de nieuwe aanleg
aan de noordzijde en van nummer 62 tot 47 op de Nieuwe Plaatsen aan de zuidkant;
Perceel IV: van nummer 48 tot 67 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde;
Perceel V: van nummer 68 tot nummer 71 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde met de Nieuwe
Zuider aanleg en ten zuiden van deze.
Het eerste perceel is toegewezen aan Goedhart Borgesius, adjunct stadsveenmeester, wonende
te Oude Pekela, voor 240 gulden.
Het tweede perceel is toegewezen aan Klaas Harmannus Dijkhuis, veengebruiker, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 495 gulden. Stelt zich borg Harm Jans Dik, land- en veengebruiker,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
Het derde perceel is toegewezen aan Eertwijn Willems Boswijk, land- en veengebruiker,
wonende te Nieuwe Pekela, voor 1.495 gulden. Stelt zich borg de veenboer Jurjen Koerts,
wonende te Nieuwe Pekela.
Het vierde perceel is toegewezen aan Jan Eltjes Degenhart, veengebruiker, wonende te Nieuwe
Pekela, voor 1.055 gulden. Stelt zich borg zijn zoon Berend Jans Degenhart, veengebruiker,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
Het vijfde perceel is toegewezen aan Eertwijn Willems Boswijk voornoemd. Stelt zich borg de
veenboer Jurjen Koerts, voornoemd.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de veenmeester Harm Jans Middel en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te Oude Pekela.
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150 - 18 sept. 1819.
Harm Jans Bok, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de praamschipper
Harm Harms Orsel en aan diens echtgenote Dievertje Jans Benus, zonder vaste woonplaats en
wonende in hun schip, een nieuwe praam van de verkoper op zijn helling te Oude Pekela nieuw
gebouwd en onlangs fris van de bijl te water gelaten, zijnde deze praam lang over de stevens 50
voet, breed over de berghouten 12 voet en hol op zijn uitwatering drie en een halve voet, alles
Groninger maat. Verkoopprijs: 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
151 - 18 sept. 1819.
Inventarisatie van de nalatenschap van Timen Hindriks Kuiper, in leven scheepstimmerman
wonende te Oude Pekela en aldaar overleden op 2 juli 1819.
Deze inventarisatie is opgemaakt op verzoek van en in aanwezigheid van Elsien Pieters Pothuis,
weduwe van de genoemde Timen Hindriks Kuiper, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude
Pekela, met wie de overledene slechts enkele maanden getrouwd is geweest. Verder op verzoek
en in aanwezigheid van de scheepstimmerman Willem Hindriks Kuiper, broer van de
overledene en eveneens op verzoek en in aanwezigheid van de veenmeester Harm Jans Middel,
in dezen in zijn hoedanigheid van voogd en van de oud-schipper Harm Teunis Hut, in dezen in
zijn hoedanigheid van toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Jans
Middel bij wijlen Trijntje Hindriks Kuiper, in leven zuster van de overledene, in echte verwekt.
Ook nog op verzoek en in aanwezigheid van Fennechien Hindriks Kuiper, zuster van de
overledene en echtgenote van de schipper Klaas Pieters Bruins. En ten slotte nog op verzoek en
in aanwezigheid van Hanna Willems, moeder van de overledene, zonder beroep, weduwe van
Hindrik [Klaassens] Kuiper, allen wonende te Oude Pekela en voor hen zelf als in hun
hoedanigheid voornoemd, vermoedelijke erfgenamen van de voornoemde Timen Hindriks
Kuiper. Tot taxateur is door de verzoekers aangesteld de deurwaarder Rente Harms Middel,
wonende te Oude Pekela.
Tot de nalatenschap behoren o.a.
- een schaap, gewaardeerd op zes gulden;
- 41 korven ijmen, getaxeerd op 135 gulden;
- twee geweren en een pistool, gewaardeerd op zeven gulden;
- diverse vorderingen en schulden;
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de overledene in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van Wicher Everts Duin, beiden wonende te Oude
Pekela.
152 - 4 okt. 1819: [repertorium].
Volmacht van Jan Eenjes Bart uit Nieuwe Pekela op Jan Harms Korter, eveneens uit Nieuwe
Pekela om al zijn zaken alhier tijdens zijn afwezigheid waar te nemen.
153 - 11 okt. 1819.
Jacob Pieters Hergens, schipper en de koopman Jacobus Meinders, beiden wonende te
Wildervank, verkopen aan de koopman Evert Johannes Oosterwijk, wonende op het
Stadskanaal, twee derde aandeel van de verkopers in een veenplaats bekend onder nummer 46
en gelegen ten noordoosten van het nieuwe Stadskanaal, groot plm. 27½ deimt zoals dit aandeel
van de verkopers door hen is gekocht van Jan Johannes Stijntjes volgens koopakte van 14
januari 1813, beleden te Wildervank voor notaris Berghuis van Woortman. Verkoopprijs: 1.200
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
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154 - 14 okt. 1819.
Eltje Abels Degenhart, koopman, wonende te Nieuwe Pekela en Hilbrand Abels Degenhart,
bakker, wonende te Veendam, beiden kinderen van wijlen Abel Eltjes bij wijlen Wopke
Degenhart in echte verwekt alsmede nog Elijzabeth Klaassens Metus, zonder beroep,
echtgenote van Kier Jans Nienhuis, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela en Ockjen
Klaassens Metus, zonder beroep, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zijnde de beide
laatstgenoemden kinderen van wijlen voornoemde Wobke Degenhart bij Klaas Tonnis Metus in
echte verwekt, hebben nagezien en goedgekeurd al hetgeen hun vader en stiefvader Klaas
Tonnis Metus voor hen, zowel hier en elders, zoals te Hamburg in de boedel van hun oom
Fiepko Hillebrand Degenhart aldaar na zijn dood heeft nagelaten en aan hen heeft geschonken.
Zij bedanken de meergenoemde Klaas Tonnis Metus voor zijn bemiddeling.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
oud-commandeur ter Zee, Wolterus Johannis Kuen, wonende te Nieuwe Pekela en van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter, wonende te Oude Pekela.
155 - 14 okt. 1819.
Wigcher Hooites Meursing, scheepstimmerman, wonende te Hogezand, in dezen als eigenaar
van een boerenplaats, bestaande uit een huis en schuur getekend met nummer 300, eveneens uit
een tuin en gehele plaats land, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond,
nummer 59 en eveneens als eigenaar van een halve stadsveenplaats eveneens gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, in nummer 69 en tenslotte als eigenaar van de gereedschappen, huismeubels,
levende have, veldvruchten, korengewas en gegraven turf die bij de genoemde veenplaatsen
behoort. Hij benoemt tot zijn generale en speciale opzichter en beheerder van de genoemde
goederen en stelt aan de landbouwer Jan Egberts Duiker, wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
156 - 15 okt. 1819.
Hindrik Eilderts Stratingh, timmerman, wonende te Onstwedde, neemt op rente van zijn oom,
de koopman Harm Simons Strating, eveneens wonende te Onstwedde, een bedrag van 578
gulden om daarmede te voldoen de koopschat waarvoor hij van de erfgenamen van wijlen Harm
Geerts Snijder heeft aangekocht een huis getekend met nummer 63 met een tuin en hof
daarachter, staande en gelegen te Onstwedde volgens ons [notaris] proces-verbaal van openbare
verkoop te Onstwedde, opgemaakt op 3 april 1818. Betaalt huur in plaats van rente.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van Harm Simons Strating voornoemd in
aanwezigheid van de schoolmeester Derk Adolfs Welp en van de arbeider Willem Derks Drok,
beiden wonende te Onstwedde.
157 - 25 okt. 1819.
Friesiena Post, weduwe van Wiert Jans Meijer, rentenierster, wonende te Winschoten, verkoopt
aan de bakker Bastiaan Roelfs Meining en aan diens echtgenote Janna Freerks Peper, wonende
te Oude Pekela, een huis met apart losse schuur daarbij, met het heem daarbij behorende en de
daarachter gelegen tuin, alles staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, in de
ongedeelde vijf lotten van Drews, nummer 4, letter B., zijnde het huis getekend met de
nummers 392 en 393. Verkoopprijs: 600 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Louter Christiaans in aanwezigheid van
de oud-schipper Israel Bartelds de Groot en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
158 - 27 okt. 1819.
Jan Berends van Oosten, koopman, wonende te Oude Pekela, handelende voor hem zelf en voor
zijn vrouw Rebecca Antonius, aanvaardt de opzegging door Elijsabeth Thomas, weduwe van
Melle Willems Pott, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, gedaan voor haar zelf en als
bezittende de boedel van haar overleden echtgenoot voornoemd van:
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1. een geldlening van 600 gulden volgens koopbrief van 13 mei 1808, destijds beleden voor
de Drost van Wedde en Westerwolde wegens koopschatspenningen van drie kampen land
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op de nummers 17 en ¼ van nummer 18;
2. een geldlening van 200 gulden volgens koop- en cessiebrief van 13 mei 1808, destijds
beleden voor de Drost van Wedde en Westerwolde, wegens koopschatspenningen van een
kamp bouwland eveneens te Oude Pekela, zuidkant, op de genoemde nummers gelegen.
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
159 - 28 okt. 1819.
Jan Harms Lut, landbouwer, wonende te Sellingen, verkoopt aan de landbouwer Elze Hilverts
Waarsing, eveneens wonende te Sellingen, twee stukken woest of ongecultiveerd land, beide bij
Sellingen gelegen, te weten:
1. een stuk liggende op het zogenaamde doodsland, groot plm. twee schepel, zijnde nog niet
besloot;
2. een stuk liggende op het zogenaamde zuidveld, groot plm. vijf schepel, ook niet besloot.
Verkoopprijs:: 37½ gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
160 - 1 nov. 1819.
Inventarisatie van de boedel en nalatenschap van wijlen Berend Jans Wilsing, in leven
landbouwer wonende te Veenhuizen en aldaar in de zomer van dit jaar overleden. Deze
inventaris wordt opgemaakt op verzoek van Aike Jans Wilsingh, landbouwer, wonende te
Veenhuizen, in zijn hoedanigheid van voogd over Wubbe en Aaltien die met hun broeder Jan
Berends Wilsing alle drie nog beneden de leeftijd van 21 jaar zijn, als kinderen en erfgenamen
van hun nu overleden vader Berend Jans Wilsing voornoemd, zijnde zij in echte verwekt bij
wijlen Janna Wubbes Folkerts. Verder is deze inventarisatie opgemaakt op verzoek van Elze
Wubbes Folkerts in zijn hoedanigheid van toeziende voogd over genoemde kinderen. De
taxatie van de goederen is opgedragen aan de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te
Oude Pekela. De goederen zijn aan de notaris opgegeven door Aike Jans Wilsingh voornoemd,
als voogd en door Jan Berends Wilsing, de oudste zoon uit het sterfhuis. [volgt lijst van
geïnventariseerde goederen].
Gedaan en opgemaakt te Veenhuizen onder Onstwedde in het huis van de overleden Berend
Jans Wilsing in aanwezigheid van de apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela.
Vervolg van deze inventarisatie op 6 nov. 1819.
Gedaan en opgemaakt te Veenhuizen onder Onstwedde in het huis van de overleden Berend
Jans Wilsing in aanwezigheid van Jan Jansen Schoenmaker, wonende te Onstwedde en van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter, wonende te Oude Pekela.
161 - 5 nov. 1819.
Stoffer Hindriks Rigter, arbeider, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de koopman Harm
Jans Boskers, wonende te Wedde, voor wie bij dezen verscheen diens schoonzoon, de
landbouwer Aike Harms Maarsing, eveneens wonende te Wedde, zodanig huis met de daarbij
behorende grond alsmede een zodanig stuk tuingrond kort bij dit huis gelegen zoals de
verkoper van Sibolt Ottes Snijder uit Onstwedde heeft gekocht volgens koopakte voor ons
notaris gepasseerd op 29 maart 1819. Verkoopprijs: 349 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
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162 - 8 nov. 1819.
Willem Melles Pott, kastelein, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor zijn
moeder, de weduwe van Melle Willems Pott genaamd Elijsabeth Thomas, wonende te Oude
Pekela, verkoopt aan de landgebruiker Eltje Berends Sasker, eveneens wonende te Oude
Pekela, drie aan elkaar grenzende kampen land gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond,
aan de Compagniesterwijk. Verkoopprijs: 550 gulden. De verkoper behoudt het recht van
gereserveerde eigendom totdat het land geheel is betaald.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de bakker Hindrik Bouman, beiden wonende te
Oude Pekela.
163 - 10 nov. 1819: [repertorium].
Volmacht van Jette Daniels, meid bij de jodenpastoor te Oude Pekela, op Samson Aron
Niemarte te Witmond om vier Louis d'or te bewaren.
164 - 20 nov. 1819.
Jurjen Koerts junior en Eertwijn Willems Boswijk, beiden land- en veengebruikers, wonende
te Nieuwe Pekela, nemen op rente van de landgebruiker Hermannus Molanus à Doedens,
wonende te Oude Pekela, een bedrag van 1.000 gulden. Jurjen Koerts voornoemd stelt tot
onderpand zijn huis met hof, heem en tuin en met de daarachter liggende opstrekkende plaats
land, dal en veen, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, nummer acht
zoals door hem zelf wordt bewoond en gebruikt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Doedens voornoemd in aanwezigheid
van de apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
165 - 23 nov. 1819.
Inventarisatie van de boedel en de gehele nalatenschap van Krienje Willems Kuen, weduwe
van Drewes Roelfs te Oude Pekela alwaar zij gewoond heeft en is overleden op 1 juli 1819,
nalatende de volgende personen, kinderen en kleinkinderen die zich als erfgenaam van de
overledene kunnen gedragen, te weten:
1. Hindrik Drewes, varenspersoon, wonende te Oude Pekela, zoon van de overleden Krienje
Willems Kuen;
2. Geertruid Drewes, echtgenote van de varenspersoon Jan Kornelis Veen, wonende te Oude
Pekela;
3. Frouwke Drewes, echtgenote van de arbeider Jan Jans Bultena, wonende te Oude Pekela;
4. De minderjarige kinderen van wijlen Willem Drewes bij Grietje Hiskes in echte verwekt,
staande onder de voogdij van genoemde Grietje Hiskes, kasteleinse en wonende te Oude
Pekela als moeder, zijnde:
Berend Roelfs de Boer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, toeziend voogd
over deze minderjarige kinderen, die in dezen handelde voor de voogdes
voornoemd en op de belangen van der kinderen zou toezien;
5. De kinderen van wijlen Jacob Drewes bij Albertje Berends Bart in echte verwekt
waaronder Krienje Jacobs, jonge dochter, reeds meerderjarig en nog inwonende bij haar
voornoemde moeder, Albertje Berends Bart te Heveskes. De vier overige kinderen van
wijlen Jacob Drewes waren volgens opgave nog minderjarig en stonden onder de wettige
voogdijschap van hun moeder Albertje Berends Bart voornoemd, getrouwd met de
schoenmaker Derk Dag [of Deeg], wonende te Heveskes, terwijl de landbouwer Jullo
Berends Bart, wonende te Heveskesklooster bij dezen verscheen als toeziend voogd over
deze vier nog minderjarige kinderen;
6. Het minderjarig kind van wijlen Jan Drewes bij Pietje Kornelis Veen in echte verwekt,
staande onder de wettige voogdijschap van de zojuist genoemde Pietje Kornelis Veen,
zonder beroep en wonende te Oude Pekela, terwijl Roelf Drewes Heideman, landbouwer
en wonende te Westerlee, in zijn hoedanigheid van toeziend voogd over de genoemde
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minderjarige kinderen hierbij tegenwoordig was en de zaak mede voor de voogdes
waarnam.
De te inventariseren goederen worden gewaardeerd door de deurwaarder Rente Harms Middel,
wonende te Oude Pekela. [volgt lijst van geïnventariseerde goederen, waaronder:
a. een gouden oorijzer van de overledene;
b. tien Zeeuwse rijksdaalders;
c. een huis en tuin staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, getekend met
de nummers 481 en 482, aangekocht volgens verzegelde koopbrief van 18 mei 1808,
beleden voor pastoor Meurs en geëligeerden te Oude Pekela en gekocht voor 695 gulden
en 10 stuivers;
d. diverse vorderingen;
e. een manszitplaats in de hervormde kerk te Oude Pekela;
f. een verzegelde rentebrief van 17 november 1804, beleden te voor de Drost van Wedde,
waarbij Jacob Drewes en vrouw Albertje Berends Bart van Drewes Roelfs en vrouw
Krienje Willems een bedrag van 1.500 gulden op rente hebben genomen].
Gedaan en opgemaakt te Oude Pekela in het huis van de overleden Krienje Willems
voornoemd in aanwezigheid van de griffier bij het Vredegericht Adriaan Wildervank Bruins,
wonende te Nieuwe Pekela en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, wonende te Oude
Pekela.
166 - 29 nov. 1819: [repertorium].
Verklaring van Jan Jans Beekhuis, Watse A. Mulder en Jan Westen, allen uit Oude Pekela, dat
Servaas van den Heuvel ca. 18 jaar geleden te Oude Pekela is overleden.
167 - 1 dec. 1819: [repertorium].
Toestemming waarbij Hinderkien Klaassen uit Oude Pekela toestemming geeft tot het
huwelijk van haar dochter Wija Wessels met Abram Suiding.
168 - 2 dec. 1819.
Nanno Lammerts van der Wal, landbouwer, wonende op de Bellingwolster of Uiden Garst
onder Bellingwolde, handelende in dezen voor en vanwege zijn echtgenote Teele Boeles, aan
de ene kant. En Wendelke Boeles, zonder beroep, inwonende bij Nanno Lammerts van der
Wal op de Uiden Garst, aan de andere kant. Zijnde de beide genoemde Teele Boeles en
Wendelke Boeles kinderen van wijlen Boele Derks en vrouw, wijlen Tibetha Poppes en dus
ieder voor de helft gerechtigd in de nalatenschap van hun ouders, maken scheiding en
verdeling van deze nalatenschap. De nalatenschap bestaat o.a. uit:
a. een boerenhuis en schuur, getekend met nummer 36 met heem en hof daaromtoe met de
daaronder gehorige 45 deimten land, alles staande en gelegen op de Uiden Garst onder
Bellingwolde met nog het bij deze boerenplaats behorende recht van zitplaatsen in de kerk
te Bellingwolde en van legersteden op het kerkhof aldaar. Dit boerenhuis, schuur en land
wordt gewaardeerd op 16.000 gulden.
b. een bedrag van 3.150 gulden;
c. diverse vorderingen.
De boerderij met annexen wordt toebedeeld aan de genoemde Nanno Lammerts van der Wal
en zijn echtgenote Teele Boeles
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
169 - 2 dec. 1819.
Jan Kranenborg, houtzaagmolenaar, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor hem
zelf en voor zijn compagnon Wibrandus Kranenborg, handelende onder de naam van firma van
J. & W. Kranenborg, verklaart uit handen van de blauwverver Evert Wijchers Duin, wonende
te Nieuwe Pekela, ontvangen te hebben een bedrag van 840 gulden zoals zij nog te vorderen
hadden van de schipper Freerk Sebes Goren, wonende te Oude Pekela, wegens
koopschatspenningen van een nieuwe praam of schuitschip, aan deze Freerk Sebes Goren
331

verkocht volgens koopakte van 25 februari van dit jaar, voor mij notaris te Oude Pekela
gepasseerd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
170 - 4 dec. 1819.
Abel Boels, schout van de gemeente Onstwedde en aldaar wonende, maakt scheiding en
verdeling van zijn goederen tussen zijn kinderen, ten einde alle twist en onenigheid tussen hen
na zijn overlijden zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn zoon Hindrik Abels Boels ontvangt van
de donateur de boerenplaats en landerijen, staande en gelegen te Onstwedde en bekend onder
de naam "Het Boels". Verder zijn er nog de kinderen Grietje Abels Boels, echtgenote van
Freerk Boelens Harding, landbouwer en wonende te Onstwedde en Freerk Abels Boels,
landbouwer, eveneens wonende te Onstwedde.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de donateur in aanwezigheid van de
schoolmeester Derk Adolfs Welp en van de landbouwer Geert Engels Kroeze, beiden wonende
te Onstwedde.
171 - 7 dec. 1819.
Otte Jans Smit, land- en veengebruiker, wonende op het Stadskanaal en Barteld Harms
Brouwer, veenboer, wonende te Nieuwe Pekela, beiden voor hun zelf en tevens voor de
weduwe van Sikke Derks, genaamd Harmke Bartelds en voor de weduwe van Jan Harms
Brouwer, genaamd Elsien Jans Manuel, voor wie de eerstgenoemde Otte Jans Smit en Barteld
Harms Brouwer instaan en verschijnen, aan de ene kant; en Berend Jacobs Meems,
landbouwer, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, mede verschenen voor zijn echtgenote
Jodoca Alberts, aan de andere kant. De comparanten hebben verschil van mening over het
recht van een koopbrief van 2 mei 1796 destijds beleden te Vlagtwedde voor de rigter L.
Muntinghe waarbij door de nu wijlen Harm Jans Brouwer en consorten, zijnde Otte Jans en
Sikke Derks voornoemd aan Berend Jacobs en vrouw voornoemd enkele vaste goederen en
wel in hoofdzaak het benedenste gedeelte van een boerenplaats te Veenhuizen cum annexis
verkocht zijn.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
172 - 11 dec. 1819.
Hinderk Geerts Holtman, scheepstimmerman, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van
de koopman Hindrik Berends Smedes, wonende te Nieuweschans, een bedrag van 550 gulden
zoals hij nog tegoed heeft van een nieuw tjalkschip van de koper Harmannus Alberts Vos en
diens echtgenote Tekla Jans Borgers, wonende in hun schip, volgens koopakte van 5 mei 1817
te Oude Pekela voor mij notaris beleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
173 - 14 dec. 1819.
Kasper Hindriks de Boer, arbeider, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede en
namens zijn vrouw Elzijn Abels, verkoopt en draagt over aan de negotiant Wibrandus
Kranenborg, eveneens wonende te Oude Pekela, twee kampen groenland met een akker
bouwland, alles bij- en aan elkaar gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, in nummer
vier. Verkoopprijs: 300 gulden, te betalen aan de houder van het recht van gereserveerde
eigendom, Egbert Jans Dik te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
koopman Udo Freerks Zuiderveen en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
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174 - 14 dec. 1819.
Kasper Hindriks de Boer, arbeider, wonende te Oude Pekela en Christiaan Roelfs Bos,
landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, in dezen namens zijn vrouw Grietje Hindriks,
alsmede de arbeider Jan Tonnis Zuidema, wonende te Meeden, in dezen namens zijn vrouw
Trientje Hindriks, te samen als erfgenamen en representanten van wijlen Geert Hindriks
verkopen aan de negotiant Wibrandus Kranenborg, wonende te Oude Pekela, twee kampen
groenland gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond op nummer vier zoals deze kampen
volgens koop- en cessiebrief van 11 maart 1808 door de nu wijlen Geert Hindriks zijn gekocht
en zijn ingeschreven in het protocol van Oude Pekela. Verkoopprijs: 250 gulden, uit te betalen
aan de houder van het recht van gereserveerde eigendom, de korenmolenaar Jan Teunis
Klatter, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
175 - 21 dec. 1819.
Jan Halbes Pottiewijt, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, nastrevende in dezen zowel
zijn eigen rechten als die van zijn vrouw Stijntje Boeles, verkoopt ten bate of laste van de
erfgenamen van wijlen Reint Hindriks Spelde en vrouw, wijlen Kornelske Jans, het huis, de
tuin en een gedeelte van een stadsveenplaats, bestaande uit groen- en bouwland, leijings en
veen, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, nummer drie. Verkocht aan de oudschipper Toole Pieters Veen, wonende te Oude Pekela, die geboden heeft voor de
landgebruiker Harm Geerts Smith, eveneens wonende te Oude Pekela, voor 1.190 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem IJsebrands Bultena
in aanwezigheid van deze en van de koopman Hindericus van Emmen, beiden wonende te
Oude Pekela.
176 - 22 dec. 1819.
Kasper Hindriks de Boer, arbeider, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen namens zijn
vrouw Elzijn Abels, verkoopt aan de korenmolenaar Jan Teunis Klatter, eveneens wonende te
Oude Pekela en aan de landbouwer Geert Ritses Ritzema, wonende te Nieuwe Pekela, een huis
met schuur, getekend met nummer 711 met de daarbij behorende grond zijnde tuingrond, alles
staande en gelegen te Oude Pekela, stadsgrond, aan de Veendijk op nummer 23 volgens
aankomstbrieven verkregen van 23 april 1798 en van 26 november 1801, beiden ingeschreven
in het protocol van het voormalig gericht van Bellingwolde en Blijham cum annexis.
Verkoopprijs: 265 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Wilke L. Tonkes in aanwezigheid van de
landgebruiker Harm Jans Dik, wonende te Nieuwe Pekela en van de bakker Ludolf Heres,
wonende te Oude Pekela.
177 - 28 dec. 1819: [repertorium].
Toestemming van Engel Jans Mooi en vrouw Trijntje Piekes uit Oude Pekela tot het huwelijk
van hun zoon Roelf om te trouwen met Abeltje Jacobus Visscher.
178 - 30 dec. 1819.
Everwijn Klaassens Mulder, korenmolenaar, wonende te Onstwedde, Hiske Jans Wilzingh,
landbouwer, eveneens wonende te Onstwedde, in dezen als in huwelijk hebbende Hadewijg
Klaassens Mulder en tenslotte nog Berend Jans Tammes, korenmolenaar, wonende te
Vlagtwedde in dezen als in huwelijk hebbende Naanke Klaassens Mulder, gaan over tot de
scheiding en deling van de nalatenschap van wijlen Klaas Everwijns Mulder en echtgenote,
wijlen Geertien Detmers Hubbeling, in leven wonende te Onstwedde en ouders van de
genoemde Everwijn, Hadewijg en Naanke Klaassens Mulder.
De nalatenschap bestaat o.a. uit:
1. het ouderlijk huis getekend met nummer 93 met hof en kamp gelegen te Onstwedde;
2. de korenwindmolen met de daarbij behorende grond staande te Onstwedde;
3. uitstaande vorderingen, gewaardeerd op 3.350 gulden.
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De gehele nalatenschap heeft een geschatte waarde van 15.000 gulden.
Het huis, de grond en de molen cum annexis worden toebedeeld aan Everwijn Klaassens
Mulder voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
179 - 31 dec. 1819.
Huwelijkscontract tussen Wubbe Jans Hiskes, landbouwer, wonende te Veenhuizen onder
Onstwedde, meerderjarige zoon van wijlen Jan Wubbes Hiskes en vrouw Wupke Hindriks
Boels & Zwaantje Aikes Maarsingh, zonder beroep, wonende te Ter Maars onder Onstwedde,
meerderjarige dochter van Aike Aikes Maarsingh en vrouw Dedde Roelfs Heijs. Met
uitsluiting van gemeenschap van goederen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, eveneens wonende te
Oude Pekela.
1820
001- 4 jan. 1820: [repertorium].
Verklaring waarbij Aike Aikes Maarsingh en vrouw Dedde Roelfs Heijs uit Ter Maars
toestemming geven aan hun dochter Swaantje om te trouwen met Wubbe Jans Hiskes uit
Veenhuizen.
002 - 4 jan. 1820.
Testament van Aike Aikes Maarsing, boer en eigenaar, wonende in Ter Maars onder
Onstwedde. Hij is van mening dat het van groot belang is voor zijn kinderen om na zijn
overlijden onderling geen verschil en onenigheid te hebben over de verdeling van zijn
nalatenschap. Daarom verklaart hij erop gesteld te zijn dat de vaste goederen die hij thans bezit
en die voor het grootste deel al enige honderden jaren in zijn familie zijn geweest ook nog in
zijn familie en wel aan zijn zoon blijven. Daarom legateert hij aan zijn zoon Aike Aikes
Maarsing de volle eigendom en het vruchtgebruik van alle vaste en losse roerende goederen
die bij zijn overlijden tot zijn nalatenschap zullen gaan behoren. Het totale bezit van de
testateur bedraagt na schatting 23.502 gulden. Zijn beide dochters Swaantje en Alke hebben
ieder recht op een bedrag van 7.834 gulden. Hij schenkt aan de moeder van zijn vrouw, indien
deze hem overleeft, een jaarlijks bedrag van 150 gulden gedurende haar leven om in haar
onderhoud te voorzien.
Gedaan en gepasseerd te Ter Maars in het huis van de testator in aanwezigheid van de arbeider
Roelf Jans Trip, wonende op het Kanaal onder Onstwedde en van de landgebruiker Michel
Berends Michels, wonende te Bellingwolde.
003 - 7 jan. 1820.
Wubbe Jans Hiskes en zijn broer Hindrik Jans Hiskes, landbouwers en wonende te
Veenhuizen onder Onstwedde, maken scheiding en verdeling van de nalatenschap van hun
overleden vader, Jan Wubbes Hiskes, tot welke nalatenschap zij ieder voor de helft zijn
gerechtigd. Hun vader was tijdens zijn leven boer en erfgezeten te Veenhuizen. Alle gebouwde
en ongebouwde eigendommen, met uitzondering van een veenplaats op het Stadskanaal, zijnde
nummer 33, worden eigendom van en worden gescheiden en bij dezen in eigendom toegedeeld
aan Wubbe Jans Hiskes voornoemd. De genoemde veenplaats, bekend onder nummer 33 en
gelegen op het Stadskanaal onder Veenhuizen met en benevens alle losse en roerende goederen
uit de genoemde nalatenschap en de daaronder begrepen nog uitstaande vorderingen,
onderhandse schuldbekentenissen, landseffecten, het goud en zilver, het liggend geld en de
reeds gegraven en nog te velde staande turf wordt gescheiden en in eigendom toegedeeld aan
Hindrik Jans Hiskes voornoemd.
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Het aan Wubbe Jans Hiskes toebedeelde bestaat o.a. uit een boerenplaats cum annexis onder
de naam “Het Hiskes”, staande en gelegen te Veenhuizen onder Onstwedde waarop gebouwd
staan twee huizen, te weten een groot boerenhuis met schuur, getekend met nummer vier en
een klein boerenhuis, getekend met nummer drie.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
004 - 7 jan. 1820.
Jacob Jacobs Mooi, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede voor
zijn vrouw Reina Jans Norder, verkoopt in het openbaar:
1. een huis en schuur getekend met nummer 104, waarin een cichorei-molen met grond
daarbij behorende, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer
31;
2. twee kampen land, groot plm. vier en een vierde mudde gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, in de plaatsen 31 en 32/2;
3. een streep veen met de daarbij behorende dal, mede aldaar op stadsgrond gelegen in de
plaats van wijlen monsieur de Jonge;
4. twee kampen land groot plm. vier en een half mudde, mede aldaar in de genoemde
plaatsen nummers 31 en 32/2 gelegen;
5. een tuin, mede aldaar in de plaats van wijlen monsieur de Jonge gelegen;
6. een aparte tuin gelegen te Oude Pekela, noordkant bij de Veendijk op stadsgrond.
De betaling zal geschieden in handen van de heer Harm Harms Nap te Groningen, als houder
van het recht van gereserveerde eigendom van het huis volgens koop- en cessiebrief van 27
juni 1804, destijds beleden te Wedde.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van Rente Harms
Middel en van Tammo Derks de Ruiter.
005 - 8 jan. 1820.
Adde Jans Boers, landgebruiker, wonende te Blijham, draagt het recht over aan de koopman
Harm Harms de Boer, wonende te Nieuwe Pekela, van een vordering van 1.000 gulden die hij,
cedent, nog te vorderen heeft van de landgebruiker Freerk Jans Wortelboer, eveneens wonende
te Nieuwe Pekela volgens en uit kracht van een obligatoire akte van 11 november 1813, voor
mij notaris beleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter.
[F.J. Wortelboer tekent met F.J. Wortel Buir].
006 - 14 jan. 1820.
Te Oude Pekela, in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel, verscheen de schipper
Rente Harms Jonker, wonende te Oude Pekela, die, vervolgende in dezen in de rechten van
zijn vrouw Johanna Derks Hesseling als het recht bij scheiding en verdeling van de
nalatenschap van wijlen Derk Harms Hesseling van de overige deelgenoten alleen aan zich
hebbende bekomen terwijl Derk Harms Hesseling en vrouw destijds datzelfde recht aan zich
hadden bekomen door cessie van de voogden over de minderjarige dochter van wijlen J.H.
Angelbeek, die mij, notaris verzocht om thans te willen overgaan tot het houden van de
openbare verkoop ten bate of laste van Hindrik Harms Lubbers en echtgenote Elijsabeth Jans,
wonende te Oude Pekela van een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant,
stadsgrond ongedeeld, letter B, door genoemde Hindrik Harms Lubbers en vrouw aangekocht
van J.H. Angelbeek volgens koopbrief van 1 mei 1798 en ingeschreven in het toenmalige
protocol van Oude Pekela en waarvoor de vrouw van de comparant als opvolger in de rechten
van wijlen Derk Harms Hesseling gelijk boven vermeld staat, het recht van gereserveerde
eigendom is hebbende volgens cessiebrief van 1 mei 1800, mede in genoemd protocol
opgenomen.
Het hoogste bod is gedaan door de scheepstimmerman Harm Derk Hesseling uit Oude Pekela
van 200 gulden, waarvoor hij koper is geworden.
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Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de
bakker Reint Tammes de Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
007 - 17 jan. 1820.
Aike Aikes Maarsingh, boer en eigenaar, wonende te Ter Maars onder Onstwedde, herroept
zijn testament dat hij op 4 januari 1820 ten overstaan van ons, notaris heeft opgemaakt. In
tegenstelling tot het gestelde in dit testament legateert hij nu aan zijn echtgenote Dedde Roelfs
Heijs het vruchtgebruik gedurende haar leven van die goederen, die hem bij zijn overlijden
zullen toebehoren.
Gedaan en gepasseerd te Ter Maars in het huis van de testator in aanwezigheid van de
landgebruiker Michel Berends Michels, wonende te Bellingwolde en van de boerenknecht
Albert Jans Haak, wonende te Ter Maars onder Onstwedde.
008 - 17 jan. 1820.
Aike Aikes Maarsingh, landgebruiker, wonende te Ter Maars onder Onstwedde, verkoopt en
draagt over aan zijn zoon, de mede-landgebruiker Aike Aikes Maarsingh, eveneens wonende te
Ter Maars o.a.:
1. het gehele gehucht Ter Maars, met twee boerenwoningen getekend met de nummers 18 en
19 en verdere gebouwen of getimmerten met tuingronden, bossen en plantages, venen en
velden, heide, weide, hooi- en bouwlanden, zoals door de verkoper thans worden bezeten.
Alles staande en gelegen te Ter Maars in de gemeente Onstwedde;
2. acht waarsgerechtigheden bij Ter Maars behorende;
3. een stuk meedland op de Hidsméé nabij Onstwedde, groot plm. drie deimatten;
4. het bij Ter Maars behorende recht in de kerk en op het kerkhof te Onstwedde.
Verkoopprijs: 24.000 gulden.
Gedaan in het huis van de verkoper te Ter Maars.
009 - 19 jan. 1820.
Huwelijkscontract tussen Wolter Roelfs Lukens, schipper, wonende te Nieuwe Pekela,
weduwnaar, zoon van Roelf Jans Luikens en vrouw, wijlen Jantje Jans & Hinderkien Everts
Vos, zonder beroep, meerderjarige dochter van de schipper Evert Pauls Vos en vrouw Antje
Roelfs Onstwedder, eveneens wonende te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
010 - 20 jan. 1820.
Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen, mede-reder in het kofschip "de
Eendracht" verkoopt in het openbaar dit schip genoemd, groot plm. 80 roggelasten, in 1806 te
Oude Pekela gebouwd en het laatst bevaren door kapitein Hindrik Everts de Jonge. Het schip,
dat thans in Harlingen ligt, wordt verkocht met zeilen, ankers, touwen en gereedschappen.
Tenslotte is er alleen verkocht vijf zestiende aandelen in het schip en annexen, te weten 1/16
aandeel door de heer Nap voornoemd, een dito aandeel door de koopman Udo Freerks
Zuiderveen, wonende te Oude Pekela en drie 1/16 aandelen door schipper Hindrik Everts de
Jonge, eveneens wonende te Oude Pekela, al deze aandelen te samen voor een bedrag van
2.464 gulden zes en een kwart cent. Koper is de schipper Harm Jans Korter, wonende te
Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de logementhouder Willem Melles Pott
in aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
011 - 21 jan. 1820.
Hindrik Roelfs Onstwedder, schipper, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede
voor zijn vrouw Rissina Geerts Potjewijt, verkoopt in het openbaar zijn smakschip genaamd
"Rissina", groot plm. 45 roggelasten met zijn annexen zoals laatst door genoemde Hindrik
Roelfs Onstwedder is bevaren en thans in de Noorderhaven te Groningen ligt. Dit schip is
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destijds gekocht van Jan Jurjens Boer en vrouw Antje Harms volgens koopbrief van 16
februari 1804, te Nieuwe Pekela voor pastoor Cock en kerkvoogden beleden. Er dient 1.000
gulden direct te worden betaald terwijl het restant betaalt dient te worden in handen van de
schoolmeester Klaas Harms Karssies, wonende te Oude Pekela en van de koopman Reinder H.
de Boer, wonende te Nieuwe Pekela, als gevolmachtigde boedelreders in de boedel van wijlen
Roelf Hindriks Onstwedder. De genoemde, nu wijlen, Antje Harms, weduwe van Jan Jurjens
de Boer heeft wegens voormeld schip nog het recht van gereserveerd eigendom ten laste van
de verkoper volgens bovengenoemde koopbrief. Het hoogste bod op het schip is geweest 2.050
gulden, gedaan door de schipper Derk Geerts Schuur, wonende thans te Nieuwe Pekela, voor
wel bedrag hij koper is geworden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de logementhouder Willem Melles Pott
in aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
012 - 24 jan. 1820.
Inventarisatie van de nalatenschap van de overleden Willem Harms Bakkers en vrouw wijlen
Remke Harms ter Schouw, in leven echtgenoten wonende te Nieuwe Pekela en aldaar
overleden. Deze inventarisatie is opgemaakt op verzoek van de landgebruiker en smidsbaas
Geert Harms Bakkers, wonende te Nieuwe Pekela in zijn hoedanigheid van voogd over de
minderjarige kinderen van genoemde wijlen Willem Harms Bakkers bij wijlen Remke Harms
ter Schouw in echte verwekt, welke minderjarige kinderen volgens de wet zich voor het geheel
als erfgenamen van de genoemde overleden ouders kunnen gedragen. Verder is deze inventaris
opgemaakt op verzoek van de heer Wilhelmus ter Schouw, medicinae doctor, wonende te
Winschoten, in zijn kwaliteit van toeziend voogd over de meergemelde minderjarige kinderen.
De taxatie van de losse goederen is door de voogden opgedragen aan de deurwaarder Rente
Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
Als vast goed wordt geïnventariseerd een huis getekend met nummer 284 met tuin en
daarachter gelegen hele stadsveenplaats bestaande uit plm. 23½ mudde land en plm. acht
mudden dallen, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, nummer 51. De waarde
van de losse goederen inclusief de nog te vorderen goederen bedraagt 856 gulden, vier stuivers
en één duit.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de overleden Willem Harms Bakkers
en vrouw wijlen Remke Harms ter Schouw in aanwezigheid van de landgebruiker Lammert
Jans Scholtens en van de arbeider Henrich J. Meijer, beiden wonende te Nieuwe Pekela.
013 - 26 jan. 1820.
Gerrit Lammerts Tammes, landbouwer, wonende te Veele onder Vlagtwedde, verkoopt in het
openbaar de volgende vaste goederen:
1. een mollen wares over het onverdeelde hamrik van Vlagtwedde;
2. een kamp land gelegen te Vlagtwedde achter de tuin van Albert Elzes Boskers;
3. een stuk groenland op de Vledder bij Vlagtwedde;
4. een stukje grond kort bij de molen te Vlagtwedde;
5. een stukje grond mede aldaar gelegen.
Het tweede perceel wordt verkocht aan de landbouwer Albert Elzes Boskers, wonende te
Hoorn onder Wedde voor 1.100 gulden.
Het derde perceel wordt verkocht aan de koopman Aike Hensums Hesse, wonende te
Vlagtwedde voor 210 gulden.
Het vierde en vijfde perceel worden verkocht aan de weduwe van Jan Tammes, genaamd Janna
Berends Hommes, koopvrouw, wonende te Vlagtwedde voor 123 gulden.
Het eerste perceel is ingetrokken en niet verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de weduwe van Jan Tammes in
aanwezigheid van de boer Berend Alvering en van de veldwachter Jan Harms Bomekamp,
beiden wonende te Vlagtwedde.
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014 - 27 jan. 1820.
Op verzoek van de schipper Albert Reints Spelde, wonende te Oude Pekela, nomine uxoris
Lammechien Klaassens Maurits, van de blauwverver Gerriet Geerts Schuur, wonende te
Nieuwe Pekela, nomine uxoris Fokje Klaassens Maurits, van de dienstmeid Geertje Klaassens
Maurits, wonende te Oude Pekela, van mr. Arnold Hendrik Koning, notaris te Bellingwolde,
benoemd om te vertegenwoordigen de vermoedelijk afwezige Jacob Klaassens Maurits, allen
meerderjarige kinderen van wijlen Klaas Geerts Maurits, in leven gewoond hebbende te Oude
Pekela en tenslotte in tegenwoordigheid van en met goedkeuring van Hinderkien Geerts,
zonder beroep, weduwe van voornoemde Klaas Geerts Maurits, wonende te Oude Pekela, in
dezen als moeder en wettige voogdes over haar minderjarig kind bij wijlen genoemde Klaas
Geerts Maurits in echte verwekt, van de landgebruiker Freerk Klaassens Harding, wonende te
Nieuwe Pekela in dezen als voogd over Jan Klaassens Maurits, minderjarige zoon van wijlen
voornoemde Klaas Geerts Maurits bij wijlen zijn eerste vrouw Hiltje Jacobs in echte verwekt,
zijnde beide kinderen hierin bijgestaan door de winkelier Jan Geerts Maurits, wonende te Oude
Pekela als toeziend voogd over de beide zojuist genoemde minderjarige kinderen, wordt de
openbare verkoop gehouden van de volgende vaste goederen:
1. een weldoortimmerd huis en schuur getekend met nummer 348 met tuin en appelhof en
verder met landerijen, dal en hoogveen, alles staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, in de plaats nummer vier;
2. een kamp land, groot plm. zeven bak mede aldaar te Oude Pekela gelegen in de
naastliggende stadsplaats nummer drie, zuidkant.
Het eerste perceel is verkocht aan de landbouwer Willem Jans Hoving, wonende te
Borgercompagnie, voor 4.525 gulden.
Het tweede perceel is verkocht aan de schipper Melle Melles Pot, wonende te Oude Pekela,
voor 130 gulden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pot in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela en van de procureur Koert H.
Middel, wonende te Winschoten.
015 - 28 jan. 1820.
In het huis van Berend Edes Brouwer te Nieuwe Pekela vindt op verzoek van Geertje Derks,
weduwe van Sibolt Freerks, zonder bijzonder beroep, eveneens wonende te Nieuwe Pekela en
met goedkeuring van de nader te noemen kinderen, de provisionele, openbare verkoop plaats
van haar huis getekend met nummer 164, grote tuin, appelhof, plm. drievierde gedeelte van een
stadsplaats daarachter en diverse landerijen, alles staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
noordkant, op en in de plaats nummer 20.
De finale veiling zal worden gehouden op 4 februari 1820, eveneens in het huis van Berend
Edes Brouwer te Nieuwe Pekela.
De goedkeuring van deze veiling en verkoop vindt plaats door de landgebruiker, de eerzame
Jan Harms Korter, wonende te Nieuwe Pekela en de scheepstimmerman Philippus Rogaar,
wonende te Veendam, namens zijn vrouw Willemtje Sibolts Drijfhout en als gemachtigde van
zijn zwager, de koopman Freerk Sijbolts Drijfhout, wonende te Amsterdam.
Het hoogste bod op de woning wordt gedaan door de landgebruiker Jan Jans Jonker te Nieuwe
Pekela.
Gedaan in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela
en de brouwer Berend Edes Brouwer, wonende te Nieuwe Pekela [zie ook akte 023-1820].
016 - 1 febr. 1820.
Hinderk Jelles Mooij, oud-schipper doch thans landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela,
handelende in dezen voor hem en voor zijn vrouw Grietje Cornelis, neemt op rente van de
stuurman Arent Jans Brouwer en aan diens echtgenote Jantje Roelfs Kuiper, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 600 gulden. Stelt als onderpand zijn huis getekend
met nummer 150 en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, op de
plaats nummer 20, destijds aangekocht bij koopbrief van 22 februari 1804 en ingeschreven in
het protocol te Nieuwe Pekela.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
017 - 1 febr. 1820.
In het huis van de veenmeester Harm Jans Middel te Oude Pekela vindt op verzoek van
Hindrikje Bartels, zonder bijzonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela, als moeder en wettige
voogdes over haar minderjarige kinderen bij wijlen Douwe Tjerks in echte verwekt en voor
haar zelf, verder in tegenwoordigheid van o.a. de commissionair Reinder Barghuis, wonende te
Oude Pekela als toeziend voogd over voornoemde minderjarige kinderen de openbare,
provisionele verkoop plaats van een huis getekend met nummer 146 met een tuin daarachter,
zoals voordien door de comparante Hindrikje Bartels werd bewoond en gebruikt, staande en
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond. De finale veiling van het huis voornoemd zal
plaatsvinden op 8 februari a.s.
Het hoogste bod wordt gedaan door de rentenier Harm Tonnis Hut, wonende te Oude Pekela
voor 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, beiden wonende te Oude Pekela [zie ook akte 025-1820].
018 - 3 febr. 1820.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de koopman Obbe
Aijlkes Roelfsema en diens echtgenote Albertje Eppes, eveneens wonende te Oude Pekela,
waarvan de man verscheen en voor zijn vrouw in koop accepteerde, vier kampen land met een
akker bouwland, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer vier,
zoals die landerijen zijn aangekocht van Kasper Hindriks de Boer en consorten volgens
koopakte van 14 december 1819 voor mij notaris te Oude Pekela beleden. Verkoopprijs: 400
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
019 - 3 febr. 1820.
Jan Jans Velema en Heero Tammes, landgebruikers, de eerste op de Stakenborg onder
Vlagtwedde en de laatstgenoemde wonende te Vlagtwedde, verkopen aan de koopman Aeike
Hensums Hesse, eveneens wonende te Vlagtwedde, twee stukken land van de verkoper, ieder
plm. vijf kwart deimt groot, gelegen op de Vledder bij Vlagtwedde en door de verkopers
verkregen in de herfst van 1818. Verkoopprijs: 250 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
020 - 3 febr. 1820.
In het huis van Willem Melles Pott te Oude Pekela wordt op verzoek van de partijen genoemd
in akte 014-1820 overgegaan tot de definitieve verkoop van de goederen welke vermeld zijn in
de vorige akte [014-1820]. Op de percelen één en twee wordt een bod gedaan door de schipper
Melle Melles Pott, wonende te Oude Pekela, van 5.250 gulden. Aangezien dit het hoogste bod
is, wordt hij koper.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te
Oude Pekela en van Hindericus Schetsberg, wonende te Bellingwolde.
021 - 4 febr. 1820: [repertorium].
Volmacht van Geessien Willems, weduwe van Geert Hindriks Holtman uit Nieuwe Pekela op
Derk Hinderks de Boer uit Amsterdam om van Frans H. Zeven aldaar in te vorderen een
bedrag van 800 gulden met rente die zij van hem te vorderen heeft volgens een onderhandse
obligatie.
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022 - 4 febr. 1820.
Derk Geerts Schuur, zeeman, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de schipper Harm
Berends Spelde, wonende te Oude Pekela, een smakschip genaamd "Rissina", groot plm. 45
roggelasten met de daarbij behorende annexen, zoals laatst door Hindrik Roelfs Onstwedder
uit Oude Pekela als schipper is bevaren en van hem door Derk Geerts Schuur is aangekocht
volgens proces-verbaal van openbare aankoop voor mij notaris te Oude Pekela gepasseerd op
21 januari 1820. Verkoopprijs: 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
023 - 4 febr. 1820.
Definitieve verkoop te Nieuwe Pekela in het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer van de
goederen genoemd in akte 015-1820.
Nadat alle te verkopen percelen waren samengevoegd is hierop een bod uitbracht van 2.490
gulden, gedaan door de koopman en landgebruiker Jan Hindriks de Boer, wonende te Nieuwe
Pekela. En aangezien er niemand was die een hoger bod heeft uitgebracht, is Jan Hindriks de
Boer voornoemd koper geworden.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harm Middel, wonende te
Oude Pekela en van de koopman Harm Harms de Boer, wonende te Nieuwe Pekela.
024 - 5 febr. 1820.
In Oude Pekela, in het huis van de kastelein Klaas Franken, wordt op verzoek van de koopman
en slager Jeisel Izaaks Kosses, ook wel genoemd Joseph Izaaks, wonende te Oude Pekela,
handelende in deze mede voor zijn vrouw Gutel Kosses, de openbare verkoop gehouden van
de volgende vaste goederen die de verkopers in eigendom toebehoren ingevolge verzegelde
koopbrief van 24 november 1800 destijds beleden voor de heer De Raadt als rigter van
Bellingwolde en Blijham cum annexis:
1. twee kampen land met een kiel daarnaast, groot plm. drie en een half mudde, gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, in de plaatsen 25 en 26;
2. wederom twee kampen land met twee kielen waarvan één met rogge bezaaid, groot plm.
zes mudde en mede aldaar aan het voorgaande perceel gelegen.
Het eerste perceel is verkocht aan de schout van de gemeente Oude Pekela, de heer Petrus
Johannis Huisinga, wonende aldaar, voor 295 gulden.
Het tweede perceel is verkocht aan de koopman Jan Harms Brouwer, eveneens wonende te
Oude Pekela, voor 495 gulden.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de
kastelein Klaas Franken, beiden wonende te Oude Pekela.
025 - 8 febr. 1820.
Definitieve verkoop te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel van de
goederen genoemd in akte 017-1820.
Het hoogste bod voor het bedoelde huis en tuin is geweest en gebleven 500 gulden, gedaan en
genomen door de oud-schipper Harm Teunis Hut, wonende te Oude Pekela en door de
pelmolenaar Nanno Jans Mulder, wonende te Noordbroek, waarvoor zij koper zijn geworden.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te
Oude Pekela en van de procureur Koert Harms Middel, wonende te Winschoten.
026 - 11 febr. 1820.
Hindrik Wubbes Sijms, landbouwer, wonende te Vlagtwedde en Berend Jans Tammes,
molenaar, wonende bij Vlagwedde, handelende in dezen voor en namens zijn moeder, de
weduwe van wijlen Jan Tammes, genaamd Janna Berends Hommes, eveneens wonende te
Vlagtwedde, maken een ruiling van land en wel als volgt:
De eerstgenoemde comparant Hindrik Wubbes Sijms staat af aan de genoemde weduwe van
Jan Tammes, waarvoor haar zoon voormeld verscheen, een stuk land in de Moelburm bij
Vlagtwedde. Daarentegen wordt door de weduwe van Jan Tammes bij deze geruild met de
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genoemde Hindrik Wubbes Sijms, haar stuk land gelegen bij de ronde borm te Vlagtwedde. De
waarde van elk van de geruilde stukken grond bedraagt 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
027 - 12 febr. 1820.
1. Roelf Harms Bos, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, in dezen in zijn hoedanigheid
van administrerend voogd over de drie nog minderjarige kinderen van wijlen Jan Jurriens
de Boer bij wijlen Antje Harms in echte verwekt, in deze geassisteerd door de
landgebruiker Willen Jurriens de Boer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, als toeziend
voogd over de bedoelde, minderjarige kinderen;
2. Reinder Egberts Houting, verver en glazenmaker, wonende te Nieuwe Pekela, in dezen
waarnemende de rechten van zijn vrouw Hillegien Jans de Boer;
3. Harm Jans de Boer, zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela;
4. Klaas Harms Karssijns, schoolmeester, wonende te Oude Pekela, als in huwelijk hebbende
en als zodanig administrerende de rechten van zijn echtgenote Jeltje Jans de Boer, alle
genoemden als verhuurders en
Jurjen Jans de Boer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, broer van de bedoelde,
minderjarige kinderen van de genoemde Hillegien, Harm en Jeltje Jans de Boer, als huurder,
maken een contract van verhuur.
De verhuurders verhuren aan de huurder: een huis getekend met nummer 497 met de daarbij en
daaronder behorende tuin en landerijen, bestaande uit plm. 23 à 24 mudden groen- of
bouwland, gelegen in verscheidene stukken te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond op of in de
plaatsen nummers 10, 14, 15 en 16, waarbij het huis staat op nummer 15, alles nagelaten door
de weduwe van Jan Jurriens de Boer, genaamd Antje Harms voornoemd. Deze huur c.q.
verhuur is aangegaan voor de tijd van zes achtereenvolgende jaren, met de mogelijkheid van
drie jaren verlenging. De huurprijs per jaar bedraagt 180 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
028 - 15 febr. 1820: [repertorium].
Volmacht van Elijsabeth Thomas, weduwe van Melle Willems Pott uit Oude Pekela op haar
zoon Willem Melles Pott, generaal tot alle verrichtingen en tot alle gelegenheden van de
boedel van haar en haar overleden man geautoriseerd [volmacht aanwezig bij akte 098-1820].
029 - 15 febr. 1820.
Gerechtelijk verkoop te Oude Pekela in het huis van de weduwe van Willem Drewes op eis
van:
1. de varenspersoon Hindrik Drewes, wonende te Oude Pekela;
2. de zeeman Jans Kornelis Veen, eveneens wonende te Oude Pekela, namens zijn vrouw
Geertruid Drewes;
3. de arbeider Jan Jans Bulten, wonende te Oude Pekela, namens zijn vrouw Frouke Drewes,
verder op eis en in tegenwoordigheid van:
4. de kasteleinse Grietje Hiskes, wonende te Oude Pekela, als wettige voogdes en de
landgebruiker Berend Roelfs de Boer, wonende te Nieuwe Pekela, als toeziend voogd over
de minderjarige kinderen van wijlen Willem Drewes bij genoemde Grietje Hiskes in echte
verwekt;
5. Pietje Cornelis Veen, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, als wettige voogdes en de
landgebruiker Roelf Drewes Heideman, wonende te Westerlee, als toeziend voogd over
het minderjarig kind van wijlen Jan Drewes bij genoemde Pietje Cornelis Veen in echte
verwekt, allen tezamen met de kinderen van wijlen Jacob Drewes bij Albertje Berends
Bart in echte verwekt, staande onder voogdij van genoemde Albertje Berends Bart, voor
wie de bovengenoemde Hindrik Drewes, Jans Cornelis Veen en Jan Jans Bultena instaan
en de rato caveren, erfgenamen van wijlen Krienje Willems Kuen, in leven weduwe van
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Drewes Roelfs gewoond hebbende te Oude Pekela, verder in tegenwoordigheid van de
heer Mr. Jacob van Gesseler de Raadt, vrederechter in dit kanton, wonende te
Bellingwolde, geassisteerd door diens griffier, de heer Adriaan Wildervank Bruins,
wonende te Nieuwe Pekela, wordt de openbare verkoping gehouden van goederen uit de
nalatenschap van wijlen Krienje Willems Kuen, te weten:
Eerste perceel: een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond,
zijnde hieronder begrepen een appelhof achter het huis;
Tweede perceel: een mans zitplaats in de hervormde kerk te Oude Pekela en wel in de
achterste bank aan de muur in het nieuwe einde zuidzijde;
Derde perceel: een halve legerstede op het Gereformeerde kerkhof te Oude Pekela nader
aan te wijzen.
Perceel één wordt verkocht aan de griffier van het vredegerecht, de heer Adriaan Wildervank
Bruins, wonende te Nieuwe Pekela, voor 355 gulden.
Perceel twee wordt verkocht aan Hindrik Drewes voornoemd, zelf mede-verkoper, voor 35
gulden;
Het derde perceel wordt niet verkocht.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de landgebruiker Hindrik Geerts Onstwedder,
wonende te Nieuwe Pekela en van de landgebruiker Adolf Jans Brinkmeijer, wonende te Oude
Pekela.
030 - 17 febr. 1820.
Gerechtelijke verkoop te Nieuwe Pekela in het huis van Berend Edes Brouwer op eis van:
1. de erfgenamen van wijlen Pieter Ottes Smit en vrouw Aeltje Willems, zijnde de schipper
Otte Pieters Smit, wonende te Nieuwe Pekela;
2. de dienstmeid Geessien Pieters Smit, wonende te Nieuwe Pekela;
3. de minderjarige kinderen van wijlen Hillegien Pieters Smit, staande onder de voogdij van
hun vader, de zeeman Geert Harms Trenning, wonende te Nieuwe Pekela, terwijl de
genoemde Otte Pieters Smit daarover fungeert als toeziend voogd;
ten overstaan van Mr. Jacob van Gesseler de Raadt, vrederechter in het kanton Pekela,
wonende te Bellingwolde, geassisteerd door diens griffier de heer Adriaan Wildervank Bruins,
wonende te Nieuwe Pekela, wordt de openbare verkoping gehouden van een huis getekend met
nummer 399 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op de plaats nummer 35.
Koper van het huis en de tuin is de blauwverver Hindrik Jans Hesseling, wonende te Nieuwe
Pekela voor 385 gulden. Hesseling voornoemd verklaart dat hij het perceel heeft gekocht voor
de schipper Jan Lammerts de Jonge en echtgenote Harmke Hindriks, wonende te Nieuwe
Pekela.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te
Oude Pekela en van de boer Freerk Klaassens Harding, wonende te Nieuwe Pekela.
031 - 18 febr. 1820.
Harmannus Alberts Vos, schipper, wonende in zijn schip waarmee hij zich thans te Oudezijl
bevindt, verkoopt voor hem zelf en voor zijn vrouw Tekla Jans Borgers aan de koopman
Hindrik Berends Smedes, wonende bij de Nieuweschans, het tjalkschip van de verkoper, in
1817 gebouwd door Hindrik Geerts Holtman uit Nieuwe Pekela, zijnde lang over steven 71
voet, breed over de berghouten 12¼ voet en hol op zijn uitwatering vijf voet en twee duim,
alles Groninger maat en dat met alle annexen bij dat schip behorende met zeil, treil, ankers,
touwen en verdere gereedschappen, zoals thans door de verkoper wordt bevaren. Verkoopprijs:
500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
032 - 18 febr. 1820.
In het huis van de brouwer Berend Edes te Nieuwe Pekela wordt op verzoek van de
erfgenamen van wijlen Jan Hindriks Dik en wijlen vrouw Jantje Hindriks Onstwedder, in leven
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gewoond hebbende te Nieuwe Pekela, de gerechtelijke, tijdelijke openbare verkoping
gehouden van goederen die behoren tot de nalatenschap van de hiervoor genoemde Jan
Hindriks Dik en vrouw Jantje Hindriks Onstwedder, bestaande o.a. uit:
1.
een huis getekend met nummer 122 met tuin en appelhof, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 14;
2, 3, 4: diverse landerijen;
5.
een vrouwenzitplaats in de hervormde kerk te Nieuwe Pekela, recht voor de
preekstoel in de eerste lange bank oostzijde;
6.
een volle legerstede op het nieuw aangelegde kerkhof te Nieuwe Pekela nader aan te
wijzen.
Als mede-erfgenamen van wijlen Jan Hindriks Dik en vrouw, wijlen vrouw Jantje Hindriks
Onstwedder worden genoemd: de landgebruiker Koert Jans Dick, de landgebruiker Hindrik
Jans Boon, Hindrik Jans Onstwedder, Harm Alberts Pottiewijt en Jan Pieters Schuring, allen
wonende te Nieuwe Pekela, en Reinder Jans Dik, wonende op de Ommelanderwijk.
Voor het eerste perceel is geboden een bedrag van 895 gulden, gedaan door Jan Pieters
Schuring, voornoemd.
Voor het tweede, derde en vierde perceel is totaal geboden een bedrag van 840 gulden, gedaan
door Koert Jans Dik voornoemd, de landgebruiker Klaas Alberts de Boer uit Nieuwe Pekela en
de schoolmeester Jan Lambertus Wolters uit Nieuwe Pekela.
Voor het vijfde perceel is geboden het bedrag van 100 gulden, gedaan door de
gouddraadwerker Geert Hindriks Kanning uit Oude Pekela.
Voor het zesde perceel is geboden het bedrag van 24 gulden, gedaan door Jan Pieters Schuring,
voornoemd.
De finale veiling van de goederen zal plaats hebben op 25 februari 1820.
Gedaan in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela
en van de brouwer Berend Edes, wonende te Nieuwe Pekela.
[zie voor de finale verkoop akte 039-1820].
033 - 19 febr. 1820.
Edzert Hindriks Scherpbier, zonder beroep, wonende te Oude Pekela, verkoopt en draagt over
aan zijn zoon, de schipper Sipke Edzerts Scherpbier, eveneens wonende te Oude Pekela, vijf
1/16 aandelen in het tjalkschip genaamd "De Twee Gebroeders", zoals door de genoemde
Sipke Edzerts Scherpbier wordt bevaren, groot plm. 24 commercielasten, in 1800 te
Wildervank door Hindrik Eilerts Haakman nieuw gebouwd volgens bijlbrief van 14 juli 1800
voor pastoor en kerkvoogden van Veendam beleden. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
034 - 22 febr. 1820.
Jan Heijes Wubs, landbouwer, wonende te Smeerling, in dezen in zijn hoedanigheid van
boekhoudende diaken in de Hervormde Gemeente te Onstwedde en mede-verschenen voor zijn
collega's, verkoopt en draagt over aan de landbouwer te Smeerling onder Onstwedde, Hanne
Jans Hidts een stuk land van de diaconie van Onstwedde, gelegen op de zogenaamde galgbarge
bij Smeerling onder Onstwedde. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
035 - 23 febr. 1820.
Op verzoek van de landbouwer Wubbe Jans Hiskes, wonende te Veenhuizen, wordt de
openbare verkoping gehouden van bomen van de verkoper, staande op het hof en elders op zijn
grond te Veenhuizen.
Gedaan op de plaats van de verkoper in aanwezigheid van Berend Drijfhamer en Geert Harms
Reints, beiden wonende te Oude Pekela.
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Met verklaring van Wubbe Jans Hiskes van 8 mei 1820 dat hij de opbrengst uit handen van
notaris Piccardt heeft ontvangen.
036 - 25 febr. 1820.
Aaltjen Jans, zonder bijzonder beroep, weduwe van Derk Jurjens Jager, wonende te Nieuwe
Pekela, verkoopt en draagt over, met goedkeuring van haar zoon, de schoenmaker Harke Derks
Jager, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, aan haar oudste zoon, de schoenmaker Jan Derks
Jager en diens echtgenote Fenje Rijkes Havinga, wonende te Beerta, met gedeeltelijke
overdracht van recht op de heer Eijsse Post uit Winschoten, een huis getekend met nummer 29
met schuur en tuin, staande en gelegen te Beerta en enig land en met de leerlooierskuipen met
beslag en huiden. Verkoopprijs: 2.600 gulden, waarvan 1.000 gulden is gecedeerd aan de heer
Post voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de vrouw verkoopster in aanwezigheid
van de brouwer Berend Edes, wonende te Nieuwe Pekela en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, wonende te Oude Pekela.
037 - 25 febr. 1820: [repertorium].
Volmacht van Pieter Klaassens Pijbes uit Nieuwe Pekela op zijn vrouw Anna Hindriks
Bronsema, generaal tot alle verrichtingen en voorvallen in de boedel.
038 - 25 febr. 1820: [repertorium].
Volmacht van Albert Hinderks Schuring uit Oude Pekela op zijn vrouw Trientje Jans Smit tot
alle verrichtingen in de boedel.
039 - 25 febr. 1820.
In het huis van de brouwer Berend Edes te Nieuwe Pekela vindt de finale verkoping plaats van
de in akte 032-1820 vermelde goederen en wel van wijlen Jan Hindriks Dik en vrouw, wijlen
Jantje Hindriks Onstwedder en op verzoek van:
1. Koert Jans Dick, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela als gemachtigde van Hindrik
Jans Dik;
2. Hindrik Jans Boon, landgebruiker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, handelende in
dezen mede als voormond of voogd over het minderjarig kind van wijlen Geertje Jans Dik
met wijlen Kornelis Jans Boon in echte verwekt, geassisteerd met de sibbevoogd Berend
Edes Brouwer, brouwer, wonende te Nieuwe Pekela te samen in dezen mede verschenen
voor de vreemde voogd over bedoeld minderjarig kind, te weten voor Klaas Derks de
Groot, wonende te Nieuwe Pekela die niet kon verschijnen;
3. Hindrik Jans Onstwedder, schoenmaker, nomine uxoris Antje Jans Dik;
4. Harm Alberts Pottiewijt, landgebruiker, nomine uxoris Jantje Jans Dik;
5. Jan Pieters Schuring, schipper, nomine uxoris Hinderkien Jans Dik, de laatstgenoemde
eveneens wonende te Nieuwe Pekela;
6. Harm Harms de Boer, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, als vader en wettige voogd
over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Harmke Jans Dik in echte verwekt, zijnde
geassisteerd door:
7. Reinder Jans Dik, landgebruiker, wonende op de Ommelanderwijk, als toeziend voogd.
De belangen van Hinderkien Berends Elfring, wonende te Veendam, als wettige voogdes over
haar beide minderjarige kinderen bij wijlen Jan Hindriks Dik in echte verwekt en van de
overige voogden over die kinderen, worden waargenomen door Koert Jans Dick voornoemd.
Het hoogste bod op het eerste perceel is geweest en gebleven een bedrag van 895 gulden,
gedaan door Jan Pieters Schuring voornoemd, die namens zijn vrouw voor 1/13 aandeel
erfgenaam is in de ene helft van de boedel komende van de kant van genoemde wijlen Jan
Hindriks Dik en voor een achtste deel erfgenaam in de andere helft van de boedel komende
van de kant van wijlen Jantje Hindriks Onstwedder, voor welk bod hij koper is geworden.
Het tweede perceel is toegewezen aan de schoolmeester Jan Lambertus Wolters, wonende te
Nieuw Pekela, voor 415 gulden.
Het derde perceel is toegewezen aan de landgebruiker en schoenmaker Fokke Hindriks
Bontjes, wonende te Nieuwe Pekela, voor 290 gulden.
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Het vierde perceel is toegewezen aan de landgebruiker Klaas Ennes Oosting, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 235 gulden, eveneens mede-erfgenaam in de boedel.
Het vijfde perceel is toegewezen aan de schipper Jan Bruins, wonende te Nieuwe Pekela, voor
105 gulden.
Het zesde perceel is toegewezen aan Jan Pieters Schuring en Harm Harms de Boer voornoemd,
voor 24 gulden.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te
Oude Pekela en van de zeeman Abram Tijssens Dik, wonende te Nieuwe Pekela.
040 - 26 febr. 1820.
Boele Piekes de Weerd, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verklaart dat hij in 1819
heeft gebouwd en voltooid op de scheepshelling van Jan Hindriks Opheijkens te Oude Pekela
een smakschipshol, lang in de kiel 67 voet, breed over de berghouten 16 voet en twee duim en
hol op de uitwatering zeven voet, alles Groninger maat. Verder verklaart dat hij dit
smakschipshol heeft gebouwd voor rekening van Jan en Wibrand Kranenborg, negotianten,
handelende onder firma en wonende te Oude Pekela. Verder verklaart hij nog dat hij dit
smakschipshol heeft gebouwd van door de heren Kranenborg voornoemd beschikbaar gesteld
hout. Het schip is eind 1819 fris van de bijl te water gelaten.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
041 - 1 maart 1820.
Egbert Geerts Steerenborg, koopman, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen uit naam
en vanwege Hindrik Koops Houteboom, eveneens wonende te Oude Pekela, verkoopt in het
openbaar drie aan elkaar gelegen kampen land, gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond
op nummer één ongedeeld. Verkocht aan de ontvanger der directe belastingen Egbert
Wildeboer, wonende te Oude Pekela, voor 310 gulden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van de kastelein Willem IJsebrands Bultena in
aanwezigheid van deze en van de koopman Hindericus van Emmen, eveneens wonende te
Oude Pekela.
042 - 1 maart 1820.
Jan Alberts Eemsing, landgebruiker, wonende te Vlagtwedde, verkoopt aan de commies Elze
Alberts Bonkes, gestationeerd te Vlagtwedde, een huis met hof en tuin, staande en gelegen te
Vlagtwedde, zoal nu nog door de verkoper wordt bewoond en gebruikt. Verder is hierbij nog
verkocht de halve legerstede van de verkoper, gelegen op het kerkhof van Vlagtwedde.
Verkoopprijs: 800 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
043 - 1, 2 en 6 maart 1820.
In het huis van de verlaatsmeester Hindrik Jacobs Draijer te Oude Pekela wordt de openbare
verkoop gehouden van diverse losse goederen. Opbrengst: 577 gulden en 5 stuivers.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de kleermaker Wilte Gesterkamp en van de
commissionair Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
044 - 2 maart 1820.
Hermannes Homfeld, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen mede
voor zijn vrouw Annegien Harms, neemt op rente van de landgebruiker Klaas Alberts de Boer,
eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 400 gulden. Stelt tot onderpand:
1. zijn huis getekend met nummer 441 met tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, eigen grond, in de plaats nummer 26;
2. een kamp groenland mede aldaar gelegen.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
045 - 3 en 9 maart 1820.
In het huis van de overleden koopman Geert Starke, gewoond hebbende te Oude Pekela, wordt
op eis van de heer Uge Uges, procureur bij de rechtbank te Winschoten en aldaar wonende,
handelende in dezen als gemachtigde van de koopman Romke Douwes van der Baan, wonende
te Sappemeer in zijn hoedanigheid van curator testamentair over Catharina Starke,
minderjarige dochter van wijlen Hilbrand Starke en vrouw wijlen Sjoukje Izaaks Verveld, in
leven echtgenoten gewoond hebbende te Oude Pekela, de inventarisatie gehouden van de
boedel, nagelaten door de bovengenoemde Geert Starke, gewoond hebbende te Oude Pekela en
aldaar overleden op 16 januari 1820 en welke boedel of nalatenschap aanvaard is door de
genoemde Van der Baan in zijn vermelde hoedanigheid. Zijnde door de overige erfgenamen
van de overleden Geert Starke, met name de koopman Wicher Starke, wonende te Groningen
en de koopman Hilbrand Jan Hilbrands Starke, eveneens wonende te Groningen, voor hem zelf
en als voogd over zijn minderjarige zuster, beiden kinderen van wijlen Jan Starke Geertszoon
afstand is gedaan van de nalatenschap, waarvan deze inventaris wordt opgemaakt. De taxatie
van de goederen wordt gedaan door de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude
Pekela. Verder zijn de goederen genoteerd zoals deze zijn aangewezen door Hillechien Jans
Swiers, dienstmeid in het sterfhuis en door de arbeider Jacob Kornelis Nanninga, beiden
wonende te Oude Pekela. De te inventariseren goederen bestaan o.a. uit vaste en losse
goederen.
Tot de vaste goederen behoren o.a. een huis en tuin te Oude Pekela, noordkant alwaar de
overledene heeft gewoond alsmede enig veen en dallen in de plaats te Oude Pekela, zuidkant,
alwaar de helling ligt van H.J. Bok en verder nog enige schulden.
Gedaan en gesloten in aanwezigheid van Klaas Franken en van Tammo Derks de Ruiter,
beiden wonende te Oude Pekela.
046 - 4 maart 1820: [repertorium].
Volmacht van Hindrik Drewes uit Oude Pekela op zijn vrouw Bougien Minkes generaal tot
alle boedelaangelegenheden zonder uitzondering.
047 - 7 maart 1820.
Jan Jans van Lintel, cichoreifabrikant, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de
rentenier Hindrik Jans Klatter, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 150 gulden.
Stelt als onderpand zijn tuin gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op de nummers
32/2 en 33.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de geldopnemer in aanwezigheid van de
landgebruiker Koert Jans Middel en van de schoenmaker Geert Dubben, beiden wonende te
Oude Pekela.
048 - 7 maart 1820.
Grietje Jans Olling, zonder beroep, weduwe van Willem Loman, wonende te Oude Pekela,
zijnde van de volgende goederen alleen eigenaresse geworden bij afhandelingsbrief tussen haar
en de voorstanders over haar kinderen bij haar eerste echtgenoot Jan Berends van Lintel in
echte verwekt, opgemaakt en beleden op 3 november 1804 voor de drost van Wedde en
Westerwoldingerland, verklaart het recht over te doen aan haar zoon, de cichoreifabrikant Jan
Jans van Lintel, bij haar inwonende te Oude Pekela, van haar huis getekend met nummer 110
met twee aparte schuren daarbij met de cichoreimolen etc., alles staande en liggende te Oude
Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummers 32/2 en 33 beneden de Veendijk letter D en zoals
momenteel nog door de transportante wordt bezeten. Overdrachtsprijs: 1.300 gulden. Verder
worden nog genoemd o.a. koop- en cessiebrieven van 500 gulden van 16 mei 1781 destijds
beleden te Wedde voor de drost Van Swinderen, van 200 gulden van 5 mei 1783 destijds
beleden te Wedde voor de drost Van Swinderen, van een rentebrief van 200 gulden van 28 mei
1783 destijds beleden te Wedde voor de drost Van Swinderen, te samen een bedrag van 900
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gulden die toebehoren aan en gepretendeerd kunnen worden door de heer predikant Jacobus
Goedhart Borgesius nomine uxoris Alagonda Geertruida Eltjens als erfgename van wijlen de
oud-veenmeester Eltje Jacob Eltjens, aan welke laatste dat recht is gekomen bij scheiding en
deling van de nalatenschap van zijn moeder, wijlen Frouwe Doedens, wonende de genoemde
predikant Jacobus Goedhart Borgesius te Bellingwolde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de transportante in aanwezigheid van de
landgebruiker Koert Jans Middel en van de schoenmaker Geert Dubben, beiden wonende te
Oude Pekela.
049 - 7 maart 1820.
Pieke Engels Mooi, schipper, wonende te Oude Pekela, neemt op rente van de oud-schipper
Harm Teunis Hut en van de stadsadjunct veenmeester Goedhart Borgesius, beiden wonende te
Oude Pekela, een bedrag van 1.600 gulden, deels bestemd voor de aankoop van het tjalkschip
"de Vrouw Alberdina" genaamd, dat de eerstgenoemde comparant heeft aangekocht van Jan D.
Ihlder volgens koopakte te Emden voor notaris H. Bruckner beleden op 10 februari (?) 1820 en
deels voor het optuigen daarvan.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de kastelein Klaas Franken, beiden wonende te Oude
Pekela.
050 - 7 maart 1820.
Testament van de eerzame rentenier Hindrik Jans Klatter, wonende te Oude Pekela.
Hij legateert aan zijn kleinzoon Remke IJsebrands Klatter, wonende te Oude Pekela, zijn
aandeel dat hij heeft in het huis getekend met nummer 739 en in de pelmolen getekend met
nummer 815 en in de daarbij behorende grond etc., staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, hemen westop nummer drie, zoals thans door hem zelf wordt bewoond en gebruikt.
Hij legateert hem zijn aandeel in de genoemde goederen onder de voorwaarde dat hij daarvoor,
na zijn overlijden, in de massa van zijn nalatenschap zal inbrengen een bedrag van 2.855
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testator in aanwezigheid van de
schoenmaker Geert Jans Dubben, de cichoreifabrikant Jan Jans van Lintel, de bakker en
koopman Ludolf Heres en de koopman Eltje Jans Degenhart, allen wonende te Oude Pekela.
051 - 7 maart 1820.
Testament van de Grietje Izebrands Rooseboom, zonder beroep, echtgenote van de eerzame
rentenier Hindrik Jans Klatter, wonende te Oude Pekela.
Zij legateert aan haar kleinzoon Remke IJsebrands Klatter, wonende te Oude Pekela, haar
aandeel dat zij heeft in het huis getekend met nummer 739, in de pelmolen getekend met
nummer 815 en in de daarbij behorende grond etc., staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, hemen westop nummer drie, zoals thans door haar zelf wordt bewoond en gebruikt.
Zij legateert hem haar aandeel in de genoemde goederen onder de voorwaarde dat hij daarvoor
na haar overlijden in de massa van haar nalatenschap zal inbrengen een bedrag van 2.855
gulden. Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Hindrik Jans Klatter in
aanwezigheid van de schoenmaker Geert Jans Dubben, de cichoreifabrikant Jan Jans van
Lintel, de bakker en koopman Ludolf Heres en de koopman Eltje Jans Degenhart, allen
wonende te Oude Pekela.
052 - 7 en 8 maart 1820.
In het huis van wijlen Willem Harms Bakkers te Nieuwe Pekela vindt op verzoek van de
voorstanders van deze en van Remke Harms ter Schouw, in leven echtgenoten te Nieuwe
Pekela, de openbare verkoop plaats van de losse goederen die door voornoemd echtpaar zijn
nagelaten. De verkoop vindt plaats in aanwezigheid van de landgebruiker Geert Harms
Bakkers, in zijn hoedanigheid van voogd en van de heer med. doctor W.J. ter Schouw,
wonende te Winschoten, als toeziend voogd over de vier minderjarige kinderen van genoemde
Willem Harms Bakkers en vrouw. Totale opbrengst: 594 gulden en 14 stuiver.
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Gedaan in aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis en van de blauwverver
Nicolaas Frind, beiden wonende te Oude Pekela.
053 - 9 maart 1820.
Harm Harms Nap, negotiant, wonende te Groningen, als gemachtigde van de schipper Berend
Jacobs Bondrager, wonende te Nieuwe Pekela, doch thans met zijn schip liggende te Renberg,
verkoopt het huis van Bondrager voornoemd, getekend met nummer 521 met tuin en hof etc.,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, zijnde nummer negen zoals door
Bondrager voornoemd en zijn vrouw wordt bewoond en gebruikt. Verkocht aan de koopman
Hindrik Feijen, wonende te Nieuwe Pekela voor 3.125 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pott in aanwezigheid van
de zeilmaker Pieter Reints Brons en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
054 - 9 maart 1820.
Claas Jans de Grooth, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan de koopman Hindrik
Feijen, eveneens wonende te Nieuwe Pekela en aan diens consorten, zijnde Wibrandus en Jan
Kranenborg, kooplieden, wonende te Oude Pekela, Christopher Meijer, lijnslager, Willem
Melles Pott, logementhouder, beiden wonende te Oude Pekela, Hindrikus Vinke, koopman,
wonende te Winschoten, Fokke Hindriks Bontjes, schoenmaker, Harm Roelfs Pothuis,
landgebruiker en de kinderen van de verkoper, wonende te Nieuwe Pekela zijnde genoemde
Hindrik Feijen, Jan Kranenborg, Willem Melles Pott, Fokke Hindriks Bontjes en Harm Roelfs
Pothuis die dit voor hun zelf en voor hun genoemde consorten in koop accepteerden, de helft
in het kofschip genaamd "de Vrouw Grietsina", groot plm. 75 roggelasten en de daarbij
behorende zeilen, touwen, ankers en verdere gereedschappen, zoals thans liggende te
Dordrecht en het laatst door de genoemde verkoper als schipper is bevaren. Verder verkoopt de
verkoper nog een vierde aandeel van genoemd schip met annexen aan de zeeman Hindrik
Klaassens Dijkhuis, wonende te Nieuwe Pekela alsmede een vierde aandeel in hetzelfde schip
met annexen aan zijn zoon, de varenspersoon Hindrik Klaassens de Grooth, wonende te
Nieuwe Pekela. Verkoopprijs van het gehele schip: 2.400 gulden en een vierde aandeel naar
evenredigheid.
De kopers bepalen dat het voornoemd schip door genoemde Hindrik Klaassens Dijkhuis als
schipper en door genoemde Hindrik Klaassens de Grooth als stuurman zal worden bevaren.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de verkoper in aanwezigheid van de
zeeman Albert Jans Hubert en van de kuiper Albert Geerts Groenewoud, beiden wonende te
Nieuwe Pekela.
055 - 11 maart 1820.
Melle Melles Pott, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de stuurman Jacob Harms
Fijn, wonende te Nieuwe Pekela, de ene helft in het kofschip van de verkoper, genaamd "de
Goede Verwachting", groot plm. 75 roggelasten, zoals het laatst door de verkoper als schipper
is bevaren en de helft van het bij voornoemd schip behorende opgoed, zeilen, ankers, touwen
en verdere gereedschappen zoals het laatst uit zee is gekomen en momenteel ligt te Lemmer in
Friesland. Het voornoemd schip in 1804 te Oude Pekela nieuw gebouwd door de
scheepstimmerman Abram Reints Brons. Verkoopprijs: 2.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
056 - 13 maart 1820.
Friedrik Jans Greven, landbouwer, wonende te Nieuwe Pekela, in dezen mede in zijn
hoedanigheid als bezittende de boedel van zijn overleden echtgenote Hillechien Jans Boon, die
verklaarde bij dezen te machtigen de negotiant en landgebruiker Klaas Okkes Kuiper, wonende
te Oude Pekela, staat toe om te verkopen op schade en bate van hem, constituant en vrouw
zodanig gedeelte van een stadsveenplaats met een huis daarop, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, zuidkant, nummer 21 als door de genoemde Greven is verkregen van Jurjen Koerts
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volgens koopbrief van 9 oktober 1797 voor pastoor en geëligeerden te Oude Pekela beleden en
waarover genoemde Kuiper het recht van gereserveerde eigendom heeft voor een bedrag van
3.000 gulden volgens cessiebrief van vijfden bloeimaand 1810 destijds voor de rechter van
wedde en Westerwoldingerland beleden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Willem Melles Pott in aanwezigheid van
deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te Oude Pekela.
057 - 13 maart 1820: [repertorium].
Volmacht van Jacob Harms Fijn uit Nieuwe Pekela op Melle Melles Pott uit Oude Pekela om
generaal alle belangen tijdens zijn afwezigheid voor hem waar te nemen.
058 - 13 maart 1820.
Rente Harms Jonker, schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de koopman Hindrik
Kleve, eveneens wonende te Oude Pekela, een huis en tuin, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, ongedeeld, letter B., wordende thans nog bewoond door Hindrik Harms
Lubbers en vrouw, op wiens schade en bate dit huis deze winter is aangekocht volgens akte
van openbare verkoop van 14 januari 1820 te Winschoten geregistreerd. Verkoopprijs: 175
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
059 - 13 maart 1820.
De diakenen van de Lutherse gemeente te Pekela, zijnde thans Friedrik Soemeijer, smid en
Karel Johan Wilhelm Floerke, schoenmaker, beiden wonende te Oude Pekela, die als
gealimenteerde hebben Grietje Reinders, weduwe van Berend Fokkes en als zodanig aanspraak
hebbende op de vaste en losse goederen door haar bij haar overlijden na te laten, verklaren bij
dezen wederom over te dragen en af te staan aan de koopman Egbert Geerts Steerenborg,
wonende te Oude Pekela, zodanig huis, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op het
Nieuwe Diep, stadsgrond als door genoemde Grietje Reinders in leven bezeten en door haar is
ontruimd en waarover genoemde Egbert Geerts Steerenborg het recht van gereserveerde
eigendom heeft volgens akte van 30 juni 1804 destijds beleden te Wedde voor de heer Drost
van Swinderen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de timmerman Roelf Glim, beiden wonende te Oude
Pekela.
060 - 13 maart 1820.
Jacob Hindriks Puister, landbouwer, wonende op de Ommelanderwijk onder Veendam, neemt
op rente van de heer mr. Wijnand Antony Berghuis van Woortman, notaris, wonende te
Wildervank, een bedrag van 2.300 gulden. Stelt als onderpand zijn boerderij, getekend met
nummer 1.050 met tuin en appelhof met en benevens plm. 30 deimten groen- en bouwland,
staande en gelegen aan de zuidzijde op nummer drie aan de Ommelanderwijk onder Veendam.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
061 - 16 maart 1820.
Friederik Jans Bijhold, arbeider, wonende te Nieuwe Pekela, in deze mede namens zijn vrouw
Grietje Willems, neemt op rente van de schipper Abram Klaassens de Groot, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 200 gulden. Stelt als onderpand zijn huis getekend
met nummer 277 met heem en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, op de plaats nummer 48.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
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062 - 16, 17 en 18 maart 1820.
In het huis van wijlen Geert Starke te Oude Pekela wordt op verzoek van de koopman Romke
Douwes van der Baan, wonende te Sappemeer, in hoedanigheid van curator testamentair over
de minderjarige dochter van wijlen Hilbrand Starke bij wijlen Sjoukje Verveld in echte
verwekt en in hoedanigheid van beneficiair erfgenaam van wijlen Geert Starke voornoemd, de
openbare verkoop gehouden van de losse goederen die hebben toebehoord tot de nalatenschap
van bovengenoemde overleden Geert Starke. Opbrengst: 496 gulden en 12 stuivers.
Gedaan in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de commissionair
Reinder Barghuis, beiden wonende te Oude Pekela.
063 - 20 maart 1820.
Abraham Reints Brons, scheepstimmerman, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
schipper Harm Berends Spelde, eveneens wonende te Oude Pekela, het hol van een tjalkschip
groot plm. 24 last, in het jaar 1815 door de verkoper op zijn helling te Oude Pekela nieuw
gebouwd en voordien bevaren geweest door de schipper Abram Jans Smit. Verkoopprijs: 875
gulden. De koper stelt tot onderpand zijn huis en tuin staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, eigen grond, bij de zogenaamde eigen huizen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
064 - 20 maart 1820.
Hindrik Jans Hiskes, veenboer, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde verhuurt publiek en
aan de meestbiedende een aantal percelen veen om uit te boekweitten, allen aan elkaar gelegen
op zijn veenplaats niet ver van Ter Maars onder Onstwedde gelegen, bekend onder nummer
33.
Gedaan en gepasseerd te Onstwedde in het huis van de landbouwer Harm Simons Strating in
aanwezigheid van deze en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, wonende te Oude Pekela.
Met verklaring van Hindrik Jans Hiskes dat hij de opbrengst van de verhuring uit handen van
de notaris heeft ontvangen.
065 - 21 maart 1820.
In het huis van de landbouwer en koopman Harm Simons Strating te Onstwedde wordt op
verzoek van de landbouwer Elze Wubbes Folkerts, eveneens wonende te Onstwedde, de
openbare verhuring gehouden van o.a. de vaste goederen:
1. een akker genaamd "de voorholt", groot plm. twee mudde, gelegen op de Holthe bij
Onstwedde;
2. de zogenaamde "kuilakker", mede aldaar gelegen;
3. de zogenaamde "tangeakker", mede aldaar;
4. een akker op het zogenaamde Uipersland mede bij Onstwedde;
5. diverse percelen hooiland.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van Engel Hiskes en van de boer Nanno Roelfs
Besseling, beiden wonende te Onstwedde.
066 - 23 maart 1820.
In het huis van Jan Riemts Brouwer te Blijham wordt op verzoek van boer Harm Everts Evers
en de landgebruiker Jochum Wilts Abbes, beiden wonende te Blijham, de eerstgenoemde in
zijn hoedanigheid van administrerend en de laatstgenoemde als voogd over de kinderen van
wijlen Egbert Jurjens en vrouw wijlen Bouke Wilts, welke comparanten worden bijgestaan
door een van de bedoelde kinderen, de boerenknecht Wilt Egberts Mulder, wonende te
Blijham, de openbare verhuring gehouden van enige percelen landerijen, aan de voornoemde
kinderen in eigendom toebehorende en gelegen in de Morige, bij Lutjeloo en in Blijham.
Gedaan in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela
en van de brouwer Jan H. Riemts, wonende te Blijham.
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067 - 28 maart 1820.
Reint Tammes de Ruiter, bakker, wonende te Oude Pekela, in dezen mede handelende voor
zijn vrouw Sophia Egges Martijn, verkoopt aan de boer Jan Berends Kuiper zijn vrouw Aaltje
Jans Potjewijt, beiden wonende te Oude Pekela, zes kampen land, alle bij- en aan elkaar
gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, vooraan in de plaats nummer vijf, plm. acht
mudden groot. Verkoopprijs: 800 gulden. De koopprijs wordt voldaan door de boer Jan Tjarks
Houwink, wonende op het Zuiderveen, die, respectievelijk diens zoon Derk Jans Houwink,
eveneens wonende op het Zuiderveen, hiervoor het recht van gereserveerde eigendom
ontvangt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
schipper Jan Pieters Schuring en van de landbouwer Roelf Berends Cappen, beiden wonende
te Nieuwe Pekela.
068 - 29 maart 1820.
Jan Boelens, korenmolenaar, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen voor en namens
zijn echtgenote Geesjen Harms Koster als mede-erfgename van wijlen Harm Jans Koster en
vrouw wijlen Elsien Lammerts en handelende tevens voor en namens de overige in de nader te
noemen koopakte met naam en hoedanigheid uitgedrukt mede-erfgenamen van wijlen
genoemde Harm Jans Koster en vrouw Elsien Lammerts, die verklaarde bij dezen het recht
over te dragen aan de schipper Jan Johannes Kardas, wonende te Veendam, van zodanige
vordering van koopschatspenningen ten bedrage van 715 gulden als de cedent en medegeïnteresseerden te vorderen hebben van de kleermaker Harm Berends Abeling, wonende in
Nieuwe Pekela, wegens aan hem verkochte vaste goederen staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer 19, bestaande uit een huis getekend met
nummer 146 met een tuin en een opstrekken daarachter, ingevolge proces-verbaal van
openbare verkoop op 29 januari 1818 en van 5 februari van dat jaar, beleden voor notaris Mr.
Rudolf de Sitter te Nieuwe Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de logementhouder Klaas Franken in
aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te
Oude Pekela.
069 - 30 maart 1820.
Geesje Nannes, weduwe van Fedde Jans, arbeidster, wonende te Oude Pekela, doet afstand van
en draagt wederom over aan de bakker Hindrik Bouman en aan Elijsabeth Thomas, weduwe
van Melle Willems Pott, beiden wonende te Oude Pekela, zodanig huis met heem of tuin,
staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op de nummers 23 en 23/2 als
waarover genoemde Bouman en weduwe van Melle Willems Pott het recht van gereserveerde
eigendom hebben van een bedrag van 300 gulden ingevolge van akte van cessie opgemaakt
voor notaris De Sitter op 15 mei 1813. Geesje Nannes voornoemd verkeert in de
onmogelijkheid om deze penningen op te brengen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de timmerman Roelf J. Glim, beiden wonende te
Oude Pekela.
070 - 10 april 1820: [repertorium].
Volmacht van Jan Hindriks Zeven uit Nieuwe Pekela op Barend Visser en Zoon te Harlingen
om voor hem te verkopen zijn tjalkschip "de Vrouw Jeltje" cum annexis aldaar liggende.
Publiek of uit de hand.
071 - 10 april 1820.
Johannes Jeltes Nederhoed, schuitenvoerder, wonende te Winschoten, handelende in deze
mede voor zijn vrouw Willemtje Adank, neemt op rente van Goedhart Borgesius, stadsadjunct
veenmeester en van diens vrouw Wendeltje Aapkens, echtelieden, wonende te Oude Pekela,
een bedrag van 700 gulden. Stelt tot onderpand:
1. zijn halve trekschuit getekend nummer vier, varende van Winschoten naar Groningen en
vice versa;
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2. zijn huis getekend met nummer 251 oud met tuin, staande en gelegen te Winschoten op de
Buitenvenne.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de heer Borgesius voornoemd in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de
Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
072 - 11 april 1820.
Jan Roelfs Luikens, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt aan zijn broeder
Luken Roelfs Luikens, landgebruiker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, zijn huis getekend
met nummer 33 met een tuin daaromtoe, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
eigen grond, in de plaats nummer 11. Verkoopprijs: 450 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
073 - 13 en 14 april 1820.
In het huis van de koopman Abel Heeres te Blijham wordt de openbare verkoop gehouden van
meubels, levende have en ijmen.
Totale opbrengst: 878 gulden, 13 stuivers en 5 duiten.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de commissionair Reinder Barghuis en van de
blauwverver Nicolaas Frint, beiden wonende te Oude Pekela.
074 - 20 april 1820.
Aaltje Halbes Pottiewijt, zonder beroep, weduwe van Albert Potjewijt, voor haar zelf en als
bezittende de boedel van haar overleden echtgenoot en de bakker Halbe Alberts Potjewijd,
wonende te Oude Pekela, verschenen in dezen mede voor zijn zuster Lisabeth Alberts
Potjewijt, zonder beroep, wonende te Scheemda en eindelijk nog Jantje Alberts Potjewijt,
zonder beroep, wonende te Oude Pekela, verkopen aan de koopman Hinrikus van Emmen,
eveneens wonende te Oude Pekela, twee kampjes land, gelegen te Oude Pekela, noordkant,
ongedeeld, op nummer 15. Verkoopprijs: 80 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koper in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
075 - 24 april 1820.
Albertus Kranenborg, thans nog zonder bijzonder beroep, inwonende bij zijn moeder, de
weduwe van wijlen Nanno Kranenborg te Oude Pekela, neemt op rente van de negotiant Udo
Freerks Zuiderveen, eveneens wonende te Oude Pekela, een bedrag van 3.000 gulden. Stelt tot
onderpand:
1. de zogenaamde oude cherchershut met de daarachter gelegen tuin;
2. de molenaarswoning met de tuin, het bleekveld en het daarbij behorende appelhof;
3. de pel- en roggemolen met de daarbij behorende grond en annexen,
alles staande en gelegen te Oostwold en door de comparant debiteur verkregen van Hendrik
Post.
Tenslotte verscheen nog Teelke Pieters de Jonge, weduwe van Nanno Kranenborg, zonder
beroep en wonende te Oude Pekela die zich borg stelde voor haar zoon Albertus voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de genoemde weduwe van Nanno
Kranenborg voornoemd in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
076 - 26 april 1820.
Remke IJsebrands Klatter, landgebruiker en pelmolenaar, wonende te Oude Pekela, neemt op
rente van de eerzame Harm Everts Evers, erfgezeten, wonende te Blijham, een bedrag van
1.000 gulden. Stelt tot onderpand zijn acht kampen groen- of bouwland met het daarbij
behorende veen en dallen, groot plm. 12 mudde toegemaakt land, gelegen te Oude Pekela,
noordkant, eigen grond, in de plaats nummer drie, alsmede zijn drie kampen land gelegen te
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Oude Pekela, zuidkant, op het Nieuw Diep, stadsgrond, in de plaats achter de scheepshelling
van Harm Bok.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
077 - 26 april 1820.
Hartog Kosses, koopman en slager, wonende te Oude Pekela, neemt kennis van een obligatoire
akte voor mij notaris beleden op 21 juni 1816 waarbij de slager Jeisel Izaaks Kosses, eveneens
wonende te Oude Pekela op rente heeft genomen van de eigenaar Harm Everts Evers, wonende
te Blijham, een bedrag van 600 gulden. Hartog Kosses voornoemd stelt zich borg voor deze
geldlening. Hartog Kosses stelt eveneens tot onderpand drie kampen land en een leijing, te
samen groot plm. acht mudde, gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummers 25 en
26/2.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel in aanwezigheid van
de koopman Jan Harms Brouwer en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
078 - 26 april 1820.
Harm Everts Evers, erfgezeten, wonende te Blijham, doet afstand van zijn recht op hypotheek
dat hij heeft ten laste van Jeisel Izaaks Kosses, ook wel genoemd Joseph Izaaks, koopman en
slager, wonende te Oude Pekela, op vier kampen land, groot plm. negen en een half mudde,
zoals genoemde Jeisel Izaaks Kosses heeft verkocht aan Petrus Johannis Huisinga en Jan
Harms Brouwer uit Pekela ingevolge proces verbaal van openbare verkoop voor ons notaris
beleden op 5 februari 1820. Op welke kampen land gelegen te Oude Pekela, zuidkant,
stadsgrond, in de plaats nummers 25 en 26 de voornoemde comparant het recht heeft van
hypotheek volgens obligatoire akte voor ons notaris beleden op 21 juni 1816.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de
Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
079 - 26 april 1820.
Jan Oortwijn, voorheen brouwer, nu landgebruiker, wonende te Oude Pekela, in dezen
opgevolgd in de rechten en in de plaats van wijlen diens vader Harmannus Oortwijn, aan wie
dat recht gekomen is door cessie van de erfgenamen van wijlen Albert Harms, welke
comparant verklaart afstand te doen van het recht van hypotheek van een verzegelde rentebrief
van 30 juli 1782 in het protocol van Wedde ingeschreven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de veenmeester Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de
Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
080 - 27 april 1820.
Jan Hindriks de Boer, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
koopman Harm Harms de Boer, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 800
gulden. Stelt tot onderpand:
1. zijn huis getekend met nummer 165 met tuin daarachter, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, stadsgrond, op de plaats nummer 22;
2. een kamp land, groot plm. vier mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond,
op nummer 19;
3. een kamp land groot plm. vier mudde in dezelfde plaats;
4. nog een kamp land groot plm. drie mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, in de plaats nummer 42.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
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081 - 29 april 1820.
Hindrik Hindriks van der Borgh, koopman, wonende op het Stadskanaal onder Onstwedde
neemt op rente van de negotiant Udo Freerks Zuiderveen, wonende te Oude Pekela, een bedrag
van 800 gulden. Stelt tot onderpand zijn huis met twee heemsteden en ondergrond, staande en
gelegen op het Stadskanaal onder Onstwedde in de 24 honderdste roede.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
082 - 29 april 1820.
Jan Halbes Pottiewijt, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen mede voor
zijn vrouw Stijntje Boeles, draagt het recht over aan de oud-schipper Toole Pieters Veen,
eveneens wonende te Oude Pekela, van een zodanige vordering van koopschatspenningen,
groot 1.190 gulden, als de comparant cedent te vorderen heeft van de landgebruiker Harm
Geerts Smith, eveneens wonende te Oude Pekela, wegens koopschatspenningen van een huis,
schuur en tuin erachter en van een vierendeel van een anderhalve lot stadsveenplaats staande
en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, op nummer drie, aan dezelfde Harm Geerts Smith
verkocht ingevolge proces-verbaal van openbare verkoop voor mij notaris te Oude Pekela op
21 december 1819 gepasseerd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
083 - 1 mei 1820.
De heer Adriaan Wildervank Bruins, griffier van het vredegericht in het kanton Pekela,
wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over aan Christiaan Onnes Struif en aan Rimpt
Jurrens Aapkens, landgebruikers, wonende te Nieuwe Beerta, een huis en tuin, staande en
gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, daaronder begrepen het appelhof achter het
huis zoals door de verkoper is verkregen van de erfgenamen van wijlen Krienje Willems Kuen,
volgens proces-verbaal voor ons notaris beleden op 15 februari 1820. Verkoopprijs: 300
gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van Geert Hensema in aanwezigheid van de
arbeider Jan Jans Bultena, wonende te Oude Pekela en van de landgebruiker Berend Roelfs de
Boer, wonende te Nieuwe Pekela.
084 - 4 mei 1820.
Tiele Jansen Bakker, bakker, wonende te Groningen, handelende in dezen mede voor zijn
zwager Cornelis Nannes, wonende te Sint Annen, verkoopt en draagt over aan de winkelier
Hendrik Bruijsten, gewoond hebbende te Appingedam doch nu gevestigd te Oude Pekela, een
huis en tuin staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, ongedeeld, stadsgrond, nummer
zeven, letter H. Verkoopprijs: 150 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Jacobus Bruins, zonder beroep, inwonende bij zijn ouders H. Bruins te Oude Pekela en van
Tammo Derks de Ruiter, eveneens wonende te Oude Pekela.
085 - 4 mei 1820.
Harm Jans Dik, land- en veengebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, handelende en verschenen
in dezen voor zijn broeder Egbert Jans Dik en vrouw Geessien Wessels, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, eigenaren en houders van de nader te noemen vordering, draagt over en
transporteert aan de oud-schipper Klaas Okkes Kuiper, wonende te Oude Pekela, een vordering
als zijn zojuist genoemde broer en diens vrouw ingevolge koopbrief van 23 april 1798 voor
pastoor en kerkvoogden te Oude Pekela beleden en volgens opgevolgde cessiebrief van 12
april 1802 voor de rigter van Bellingwolde en Blijham cum annexis beleden, te vorderen
hebben van Elsien Abels, weduwe van Egbert Meinders, wonende te Oude Pekela voor haar
zelf en als bezittende de boedel van haar genoemde echtgenoot, thans hertrouwd met Kasper
Hindriks de Boer, zijnde deze vordering groot 400 gulden restant koopschatspenningen van
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acht kampen land en enig veen, gelegen te Oude Pekela, noordkant, eigen grond, op nummer
zes zoals door de bakker Ludolf Heres, wonende te Oude Pekela van genoemde Kasper
Hindriks de Boer nomine uxoris is verkregen volgens akte voor ons notaris is gepasseerd op 6
april 1819.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kastelein Wilke Luppes Tonkes in
aanwezigheid van deze en van de oud-schipper Jan Harms Draijer, eveneens wonende te Oude
Pekela.
086 - 5 mei 1820.
Jan Harms Draijer, oud-schipper, thans zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela,
verkoopt aan de blauwverver Gerrit Geerts Schuur, eveneens wonende te Oude Pekela, een
huis getekend met nummer 488 met een tuin daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela,
noordkant, eigen grond. Verkoopprijs: 610 gulden. Het huis is eerder geruild met Melle Melles
Pott. De koopprijs wordt uitbetaald aan de oud-schipper Klaas Okkes Kuiper, wonende te
Oude Pekela, die hiervoor het recht van gereserveerde eigendom ontvangt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
087 - 7 mei 1820: [repertorium].
Toestemming van Klaas Jans Drijfhamer uit Oude Pekela aan Freerk Jochums van der Werf uit
Leeuwarden om te trouwen met zijn dochter Hillechien Klaassens Drijfhamer wonende te
Groningen.
088 - 9 mei 1820.
Albert Klaassens Oldenburger, landgebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van
de koopman Udo Freerks Zuiderveen, wonende te Oude Pekela, een bedrag van 1.500 gulden.
Stelt tot onderpand:
1. zijn huis getekend met nummer 40 met tuin daarachter, staande en gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, eigen grond, in de plaats nummer 11;
2. zijn twee kampen land, te samen plm. vier mudde groot, gelegen te Nieuwe Pekela in de
onder 1 gelegen plaats;
3. zijn kamp groen- of bouwland, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, in de
plaats nummer 14 achter het huis van de erfgenamen van Jan Jurriens de Boer en groot
plm. twee mudden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Jacobus Bruins, zonder beroep en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden wonende
te Oude Pekela.
089 - 9 mei 1820.
Harm Teunis Hut, oud-schipper, wonende te Oude Pekela en de pelmolenaar Nanno Jans
Mulder, wonende te Noordbroek, verkopen en dragen over aan de heer Johannes Bouwers,
ontvanger van de in- en uitgaande rechten en accijnzen te Oude Pekela, een huis getekend met
nummer 146 met een tuin daarachter, destijds bewoond door de schipper Douwe Tjerks,
staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummer .. [niet ingevuld].
Verkoopprijs: 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Jacobus Bruins, zonder beroep en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden wonende
te Oude Pekela.
090 - 9 mei 1820.
1. Meiltje Renses, zonder beroep, weduwe van Harm Klaassens Potjewijt, wonende te Oude
Pekela, handelende in dezen voor haar zelf en voor Jan Jans Greven en diens vrouw
Hindertje Harms Potjewijt en voor haar zoon Hindrik Harms Potjewijt, wonende te
Bellingwolde;
355

2. Nanno Jans Mulder, pelmolenaar, wonende te Noordbroek, handelende in dezen voor zijn
vrouw Renske Harms Potjewijt;
3. Ailko Eltjens, landgebruiker, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor zijn
vrouw Jantje Harms Potjewijt;
4. Geert Harms Potjewijd, landgebruiker, wonende te Oude Pekela,
allen te samen de rato caverende voor de kinderen van Klaas Harms Potjewijt, verkopen aan de
pelmolenaar Remke IJsebrands Klatter, wonende te Oude Pekela, het achterste gedeelte van
een plaats land bestaande uit kampen groen- en bouwland en enig veen, gelegen te Oude
Pekela, noordkant, stadsgrond, zijnde het achterste gedeelte van de plaats nummer 13.
Verkoopprijs: 1.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de genoemde weduwe Potjewijt in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de
Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
091 - 13 mei 1820.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Jan Addes de Boer, wonende te Wedde,
meerderjarige zoon van de landgebruiker Adde Jans de Boer, wonende te Blijham en vrouw
wijlen Geessien Hindriks & Teelke Elzes Hazelhoff, zonder beroep, meerderjarige dochter van
de landgebruiker Elzo Hazelhoff, wonende te Wedde en vrouw wijlen Geertje Reints
Maarsing.
Gaan eerstdaags trouwen. De goederen die zij te samen brengen alsmede die door erfenis of
legaat worden verkregen zullen buiten de gemeenschap vallen.
Gedaan en gepasseerd te Wedde in het huis van Elzo Hazelhoff voornoemd in aanwezigheid
van de gemeentebode Albert Koens en van de heer Arien Jacobus van Drongelen, ontvanger
van in- en uitgaande rechten, beiden wonende te Wedde. [Adde Jans de Boer tekent met de
achternaam "Burst"].
092 - 15 mei 1820: [repertorium].
Volmacht van Anske Anskes uit Oude Pekela op zijn vrouw Hinderica Conradus Feringa om
te ontvangen een legaat van 100 gulden hun gelegateerd bij testament van 26 april 1816 door
Minske Anskes uit Zaandam.
093 - 17 mei 1820.
Nadat Hanna Alberts Wilts, ab intestato overleden te Onstwedde op 21 juni 1819 haar
nalatenschap heeft vererft:
1. voor de ene helft op Hindertien Willems Jarks, haar minderjarige dochter bij wijlen
Willem Harms Jarks in echte verwekt en
2. voor de andere helft op Gepke Jans Dun, haar andere minderjarige dochter bij Jan Jarkes
Dun, landgebruiker, wonende te Onstwedde, in haar tweede huwelijk verwekt;
Nadat vervolgens de zojuist genoemde Gepke Jans Dun, overleden te Onstwedde op 21
november 1819, haar nalatenschap volgens de wet heeft vererft:
1. voor drie vierde op haar halfzuster Hindertien Willems Jarks voornoemd en
2. voor een vierde op haar nagebleven vader Jan Jarkes Dun voornoemd;
Nadat verder in de massale boedel die door wijlen Willem Harms Jarks en vrouw Hanna
Alberts Wilts in leven is bezeten, evenmin als in de massale boedel die door de zojuist
genoemde Hanna Alberts Wilts en haar tweede echtgenoot Jan Jarkes Dun is bezeten en door
de laatstgenoemde nog wordt bezeten een finale scheiding en verdeling heeft plaats gehad,
wordt door de erfgenamen alsnog daartoe overgegaan. [volgt scheiding en verdeling van
bedoelde nalatenschappen].
Gedaan en gepasseerd te Bellingwolde in het huis van de deurwaarder Hindericus Schetsberg
in aanwezigheid van deze en van de landbouwer Siert Rigts Dallinga, eveneens wonende te
Bellingwolde.
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094 - 17 mei 1820.
Hindrik Jans Klein, weversbaas, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van de
blauwverver Evert Wichers Duin, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een bedrag van 200
gulden. Stelt tot onderpand:
1. zijn huis getekend met nummer 341 met tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, stadsgrond, in de plaats van Berend Roelfs de Boer;
2. zijn twee kampen land mede aldaar in dezelfde plaats gelegen, te samen plm. 50 stok
groot.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
095 - 19 mei 1820: [repertorium].
Verklaring van Roelf Klaassen, Berend Jans Huls en Klaas E. Oosting uit Nieuwe Pekela dat
Jan Jans Smit al voor 20 jaar zou gebleven zijn.
096 - 20 mei 1820.
Roelf Harms Bos, landgebruiker, in zijn hoedanigheid van voogd en Willem Jurriens de Boer,
landgebruiker, in zijn hoedanigheid van toeziend voogd over de drie minderjarige kinderen van
wijlen Jan Jurriens de Boer bij wijlen Antje Harms in echt verwekt alsmede Jurjen Jans de
Boer, landbouwer, Harm Jans de Boer, zonder beroep en Reinder Egberts Houting, namens
zijn vrouw Hillechien Jans de Boer, verver en glazenmaker van beroep, allen wonende te
Nieuwe Pekela en verder nog de schoolmeester Klaas Harms Karssiens, wonende te Oude
Pekela, namens zijn vrouw Jeltje Jans de Boer, allen te samen erfgenamen en representanten
van genoemde wijlen Jan Jurriens de Boer en vrouw wijlen Antje Harms gedogen ten behoeve
van Wubbe Heijes Horlings dat de hypothecaire inscriptie die op naam van de comparanten
erflaters voornoemd tegen Hinderk Roelfs Onstwedder en vrouw Rissina Geerts Potjewijd
voor de zekerheid van een bedrag van 3.512 gulden en 10 stuiver bij de bewaarder van de
hypotheken te Winschoten is ingeschreven op 17 februari 1812, van stond af aan wordt
geroyeerd.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van Mindrik Pieters Amman in
tegenwoordigheid van de koopman Reinder H. de Boer, wonende te Nieuwe Pekela en van de
deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
097 - 24 mei 1820.
Berend Haitzema en Sijpko Stheeman, negotianten en mr. Wolter Reinold de Sitter, advocaat
en procureur, allen wonende te Winschoten, te samen voor twee derde eigenaar van een
onbehuisd heerd land, groot ruim 13 deimt, gelegen in de Finsterwolder Aekamp, benevens
mr. Johannes Joachim Meder, procureur bij de rechtbank te Winschoten en aldaar wonende als
gemachtigde van Lambertus Jan Hora Siccama hoofdinspecteur van de in- en uitgaande
rechten en accijnzen in de provincie Overijssel, als eigenaar voor het overige een derde
gedeelte van genoemde onbehuisde heerd land .... maken scheiding en deling in natura bij
wijze van loting van hun tot nu toe onverscheiden eigendom hiervoor omschreven.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van wijlen de veenmeester Harm Jans Middel
in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks
de Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
098 - 24 mei 1820.
Willem Melles Pott, logementhouder, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen uit naam
en vanwege zijn moeder Elijsabeth Thomas, weduwe van Melle Willems Pott, voor haar zelf
en als bezittende de boedel van genoemde haar overleden echtgenoot, neemt op rente van de
korenmolenaar Jan Teunis Klatter, wonende te Oude Pekela
1. een bedrag van 400 gulden zoals Elijsabeth Thomas nog te vorderen heeft van de koopman
Jan Berends van Oosting, wonende te Oude Pekela en van diens echtgenote Rebekka
Antonies, wegens restant koopschatspenningen van drie kampen land, gelegen te Oude
Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 17 en een vierde van nummer 18, ingevolge
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koopbrief van 13 mei 1808, destijds beleden voor de drost van Wedde en
Westerwoldingerland;
2. een bedrag van 100 gulden zoals de genoemde Elijsabeth Thomas nog te vorderen heeft
van dezelfde Jan Berends van Oosting en vrouw Rebekka Antonies voornoemd wegens
restante koopschatspenningen van een kamp bouwland, gelegen te Oude Pekela, mede
aldaar op de voornoemde nummers 17 en een vierde van nummer 18 gelegen ingevolge
koop- en cessiebrief van 13 mei 1808, destijds beleden voor de Drost van Wedde en
Westerwoldingerland.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de zojuist genoemde Willem Melles Pott
in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de boerenknecht Johannis
Hindriks Kannig, beiden wonende te Oude Pekela.
099 - 25 mei 1820: [repertorium].
Volmacht van Christoffel Meijer uit Oude Pekela op Berend Geerts Altona mede van aldaar
om voor hem te ontvangen de gelden die hij, constituant kan trekken uit de Bataafsche Brand
Waarborg Maatschappij wegens de schade door brand aan hem nu onlangs overkomen.
100 - 30 mei 1820.
Pieter Tunnis Koopman, landgebruiker, wonende te Uithuizen, handelende in dezen uit naam
van en vanwege zijn vrouw Frouwe Louwrenens, verkoopt en draagt over aan de arbeider
Engel Hindriks Mulder en diens echtgenote Geertje Hindriks Koster, wonende te Blijham, het
westelijk gedeelte van een huis getekend met nummer 38 met de daarbij behorende grond,
staande en gelegen te Blijham in het oosteinde etc. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter, wonende te Oude Pekela en van de landgebruiker Kasper
Jans Groothuis, wonende te Blijham.
101 - 31 mei 1820.
De eerzame Harm Teunis Hut, oud-schipper, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de
korvendrager Evert Lukens Korvinga en diens echtgenote Elijsabeth Karsjes, zonder beroep,
eveneens wonende te Oude Pekela, een huis getekend met nummer .. [niet ingevuld] met tuin
daarachter, staande en gelegen te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer vier boven de
veendijk, letter B. Verkoopprijs: 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van Jacobus Bruins, zonder beroep, beiden wonende te
Oude Pekela.
102 - 31 mei 1820.
Hindrik Julius Mumme, koopman, wonende te Oude Pekela, staat af en draagt over aan zijn
schoonzoon en dochter Anneus Lambertus Wolters, commies bij de in- en uitgaande rechten
en accijnzen gestationeerd te Vriescheloo en diens echtgenote Jacoba Johanna Elijsabeth
Mumme, een huis, tuin en onland staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond,
ongedeeld, op nummer acht, letter D. Overdrachtsprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
103 - 5 juni 1820: [repertorium].
Volmacht van Simon Tempel uit Nieuwe Pekela aan Jacob H. Wichers en Harm H. de Boer
aldaar om voor hem te verkopen een heerd land en dwarskamp gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, stadsgrond, nummer 67, om de penningen daarvan te doen strekken tot betaling van
196 gulden, 16 stuiver en zes duiten recht van gereserveerde eigendom ten behoeve van de
erven van Hindrik Aapkes en vrouw.
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104 - 6 juni 1820.
Menne Berends Liefstingh, erfgezeten, wonende te Weende onder Vlagtwedde, verkoopt aan
de landgebruiker Jan Boeles ter Borg, wonende te Onstwedde:
1. een stukje groenland, gelegen op de eele de;
2. een dito stukje land, gelegen op de fioerde bij Onstwedde;
3. een stukje heidegrond in de gleite bij Onstwedde,
Verkoopprijs voor het geheel: 45 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
105 - 6 juni 1820.
Roelf Koops Rotgers, landbouwer, wonende te Vlagtwedde, mede verschenen voor zijn vrouw
Geertien Harms Tammes, neemt op rente van de erfgezeten en landbouwer Menne Berends
Liefstingh, wonende te Weende onder Vlagtwedde, een bedrag van 600 gulden. Stelt tot
onderpand zijn huis getekend met nummer 48 en tuin, staande en gelegen te Vlagtwedde.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
106 - 7 juni 1820.
Jan Abrams Haveman, bakker, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over aan de
bakker Jacob Lammerts Bakker, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis waarin een
bakkerij met een tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, op
nummer 12, inclusief de bakkersgereedschappen. Verkoopprijs: 800 gulden. En aangezien de
verkoper Jan Abrams Haveman nog een bedrag van 800 gulden wegens restant
koopschatspenningen van genoemd huis en tuin schuldig was aan de oud-schipper Jan
Reinders Boeling en diens echtgenote Anna Jurriens, wonende te Nieuwe Pekela ingevolge
akte van openbare verkoop van 19 december 1815, voor mij notaris voornoemd en diens
collega de notaris Jan Freseman Viëtor gepasseerd, zo is tussen de genoemde Jan Abrams
Haveman en de genoemde Jacob Lammerts Bakker overeengekomen dat deze Jacob Lammerts
Bakker deze schuld van de verkoper Haveman zou overnemen om deze te voldoen uit de
koopprijs waarvoor deze Haveman aan Bakker het genoemde huis en de tuin had verkocht.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de logementhouder Willem Melles Pot in
aanwezigheid van deze en van de schoolmeester Klaas Harms Karssies, eveneens wonende te
Oude Pekela.
107 - 7 juni 1820.
Bernard Ida Kiers Muntinghe, medicinae doctor, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en
draagt over aan de bakker Jan Abrahams Haveman, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een
huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, bij het bovenste
verlaat, door de verkoper verkregen volgens akte van 5 februari 1819 voor ons, notaris
gepasseerd. Verkoopprijs: 250 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de logementhouder Willem Melles Pot in
aanwezigheid van deze en van de bakker Jacob Lammerts Bakker, wonende te Nieuwe Pekela.
108 - 8 juni 1820: [repertorium].
Toestemming van Grietje Jans, weduwe van Willem Halbes, uit Oude Pekela voor het
huwelijk tussen haar zoon Jan Willems de Jonge uit Veendam en Maria Baans uit Amsterdam.
[huwelijk niet gevonden].
109 - 9 juni 1829: [repertorium].
Volmacht van Hindrik Arents Smelde uit Nieuwe Pekela op de schipper Hindrik Everts de
Jonge uit Oude Pekela om voor hem, constituant te bevaren het kofschip "Anna Margaretha"
en zulks als schipper.
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110 - 12 juni 1820.
Wilke Egberts Beekhuis, schoenmaker, wonende op het Zuiderveen onder Oude Pekela, neemt
op rente van de koopman Izak Mozes van Huiden, eveneens wonende te Oude Pekela, een
bedrag van 225 gulden. Stelt tot onderpand zijn huis getekend met nummer 789 met tuin
daarachter zoals door hem onder vaste beklemming wordt gebruikt, staande en gelegen op het
Zuiderveen onder Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
111 - 13 juni 1820.
Jurjen Koerts junior, land- en veengebruiker, wonende te Nieuwe Pekela, in zijn hoedanigheid
van mede-erfgenaam van wijlen Jurjen Koerts bedoeld in de nader te noemen koop- en
cessiebrief en als administrator van de nog onverdeelde door hem nagelaten goederen waartoe
mede behoort de nader te noemen vordering, draagt bij dezen het recht over aan Jantje Sibolts
Dethmers, boerin, weduwe van Eppe Tjarks, wonende te Blijham, van een zodanige bedrag
van 900 gulden, zijnde het restant van 2.100 gulden als de erfgenamen van wijlen Jurjen
Koerts ingevolge een koop- en cessiebrief van 17 juli 1805, destijds beleden voor de drost van
Wedde en Westerwoldingerland en waartoe met anderen wordt gerefereerd onder het recht van
gereserveerde eigendom hebben uitstaan ten laste van Roelf Lewes (thans bijgenaamd Bos) en
vrouw Trientje Reinders over een halve stadsveenplaats en een huis en tuin staande en gelegen
te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer één, letter A. Deze cessie is geschiedt voor
900 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van wijlen Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tamme Derks de
Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
112 - 16 juni 1820.
Hindrik Jans Hids en Jan Geerts Bots, boeren, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde,
handelende in dezen voor hen zelf en voor de overige boeren van Veenhuizen, als
participanten in het nader te vermelden stuk grond uit de boerschap waarvoor zij verschenen,
verkopen aan de landgebruiker Harm Menses Hensems, eveneens wonende te Veenhuizen
zeker stuk woest land de "Nieuwe Zuideinden”, groot plm. twee deimt gelegen tussen
Onstwedde en Veenhuizen. Verkoopprijs: 166 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
113 - 24 juni 1820: [repertorium].
Stukken die betrekking hebben op de a.s. gerechtelijke verkoop van een huis en tuin, staande
en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond op de plaats nummer 23 door nu wijlen
Berend Hindriks Poker en diens eerste vrouw Fennechijn Geerts Drenth verkregen van de
voormonders van Jantje Hooites volgens verzegeling van 9 maart 1786, destijds beleden voor
de pastoor en kerkvoogden te Nieuwe Pekela. [zie verder akte 115-1820].
114 - 26 juni 1820.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Geert Luikens Luikens, meerderjarige zoon van
wijlen Luiken Jans en vrouw wijlen Geertien Alberts Reupers & Freerkien Derks Drok, zonder
beroep, meerderjarige dochter van Derk Harms Drok en vrouw Janna Willems, zijnde zowel
bruidegom als bruid wonende te Onstwedde. Gaan binnenkort trouwen. Alle goederen die
bruidegom en bruid te samen brengen of gedurende hun huwelijk zullen verwerven, blijven
buiten de gemeenschap. De winst en het verlies tijdens het huwelijk zal zijn ten schade of bate
van de bruidegom.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
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115 - 30 juni 1820.
In het huis van de brouwer Berend Edes Brouwer te Nieuwe Pekela verschijnt de
landgebruiker Jacob Jans Alting, wonende te Wedde en handelende in dezen namens en
vanwege zijn echtgenote Jantje Hooites, zijnde geassisteerd door Koert Harms Middel,
procureur bij de rechtbank te Winschoten en aldaar wonende, vindt in het openbaar ten bate of
laste van Martha Roelfs, wonende te Nieuwe Pekela, als bezittende de boedel van wijlen haar
overleden echtgenoot Berend Hindriks Poker de gerechtelijke verkoop plaats van een huis en
tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond op de plaats nummer 23
door nu wijlen Berend Hindriks Poker en diens eerste vrouw Fennechijn Geerts Drenth
verkregen van de voormonders van Jantje Hooites volgens verzegeling van 9 maart 1786,
destijds beleden voor de pastoor en kerkvoogden te Nieuwe Pekela. Koper wordt Jacob Jans
Alting voornoemd voor een bedrag van 217 gulden.
Gedaan in aanwezigheid van Berend Edes Brouwer en van de deurwaarder Rente Harms
Middel, wonende te Oude Pekela.
116 - 11 juli 1820.
Evert Wichers Duin, blauwverver, wonende te Nieuwe Pekela, verklaart dat hij aan zijn vader
Wicher Everts Duin, scheepstimmerman, eveneens wonende te Oude Pekela, heeft aanbesteed
het maken van een nieuw praamschip uit houtmaterialen en ijzerwerk die de uitbesteder Evert
Wichers Duin voor zijn eigen rekening reeds aan zijn vader op diens scheepshelling te Oude
Pekela, waar het nieuwe schip gebouwd zal worden, heeft geleverd. Het te bouwen praamschip
zal lang worden in de kiel 52 voet, breed over de berghouten 12 voet en hol op zijn uitwatering
nagenoeg vier en een halve voet, alles Groninger maat. Het praamschip zal door de aannemer
getimmert worden in daghuur tegen 90 cent per dag. Met het bouwen van het praamschip
wordt nu begonnen en achtereenvolgens naar scheepstimmermans stijl worden afgewerkt en
wel zodanig dat het schip tegen mei 1821 gereed is.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
117 - 20 juli 1820.
Jan Albertus Eilen, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen voor hem zelf
en mede namens de overige mede-erfgenamen van wijlen de predikant Jan Rudolf Eilen,
verkoopt aan de timmerman Berend Geerts Altona, wonende te Oude Pekela, een kamp land
groot plm. twee en een half mudde gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer
drie van de vijf lotten van Drews. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Mendrik Pieters Amman
in aanwezigheid van deze en van de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende te Oude
Pekela.
118 - 20 juli 1820.
Jan Albertus Eilen, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, in zijn hoedanigheid van
gemachtigde door Jan Everts Sligter en consorten de erfgenamen en representanten van wijlen
Luigien Jans Groten, verkoopt aan Geert Berends Kool, landgebruiker, wonende te Nieuwe
Pekela, een stuk land gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, in de plaats nummer 14,
groot plm. een mudde. Verkoopprijs: 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Mendrik Pieters Amman
in aanwezigheid van deze en van de kleermaker Hindrik Roelfs Stolte, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela.
Met aangehechte volmacht van Jan Luerts Sligter x Eifke Jans Groten, echtelieden en Arend
Luerts Venega x Mijntje Jans Groten, echtelieden wonende te Zuidwending onder Veendam,
allen erfgenamen en representanten van wijlen hun broeder Luigien Jans Groten aan de
koopman Jan Albertus Eilen, wonende te Nieuwe Pekela, om namens hen publiek of uit de
hand te verhuren of te verkopen een stuk land, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond,
in nummer 14 en daarmede 150 gulden te delgen als de erven van wijlen de predikant Jan
Rudolf Eilen over dit stuk goed, ingevolge akte van 8 januari 1781 te vorderen had.
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119 - 20 juli 1820.
Jan Albertus Eilen, koopman, wonende te Nieuwe Pekela, handelende in dezen als
gemachtigde van Jan Hindriks Zeven en vrouw Jeltje Jans Boon, verkoopt in zijn hoedanigheid
aan de goud- en zilversmid Hindrik Sietses Noorman, een huis en tuin, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 17, zijnde het huis getekend op
het kohier van de verpondingen met nummer 66. Het huis wordt verkocht om uit de opbrengst
daarvan een restkapitaal van 1.000 gulden te delgen die de erven van wijlen de predikant Jan
Rudolf Eilen over dit stuk goed te vorderen hebben ingevolge akte van 4 februari 1803 voor de
Rechter van Bellingwolde en Blijham cum annexis beleden.
Gedaan en gepasseerd te Nieuwe Pekela in het huis van de kastelein Mendrik Pieters Amman
in aanwezigheid van deze en van de timmerman Berend Geerts Altona, wonende te Oude
Pekela.
120 - 25 juli 1820.
In het huis van de weduwe van Jan Jans Vegter te Nieuwe Pekela verschijnt, in
tegenwoordigheid van Wilko Hannes van Hateren, zonder beroep en wonende te Nieuwe
Pekela en van de commissionair Reinder Barghuis, wonende te Oude Pekela als verzochte
getuigen, Jan Uniken, opzichter van de stadsvenen, wonende te Wildervank, handelende in
dezen uit naam en vanwege de heer rentmeester van de stadsvenen van Groningen, die te
kennen gaf dat bij raadsbesluit van de raad van de gemeente Groningen, de rentmeester
voornoemd toestemming had verkregen om de actuele staat van de nieuwe Pekelder zaken op
te nemen, te weten die van de verlenging van de Pekelder wijk tot in de Ommelander wijk en
verzocht daarom met hem de situatie in ogenschouw te nemen.
Hierbij is gebleken dat:
1. deze wijk vanaf het Pekelder Hoofddiep tot midden tegen het huis van de weduwe van Jan
Jans Vegter voornoemd en dus ter lengte van plm. zes roeden veenmaat zich alsnog
bevond in haar oude, voormalige toestand en op haar oude, voormalige breedte; dat aldaar,
te weten op genoemde afstand van het hoofddiep dwars voor de wijk was gelegd een dam,
hebbende een breedte van nagenoeg acht voet, waardoor belet werd het aflopen van het
water uit het Pekelder Hoofddiep naar de Ommelander wijk;
2. achter de zojuist genoemde dam de meergenoemde Pekelder wijk in zijn gehele lengte was
uitgegraven en verbreed en dat deze overal nagenoeg 14 voeten veenmaat onder de
hankette breed was; dat die wijk ook op het achtereinde in dezelfde breedte verlengd en
gebracht was in vereniging met de Ommelander Wijk die naar Veendam loopt; dat de
grond, vooraf bekend onder de naam van de dam, gelegen op het oude einde van deze
Pekelder wijk was doorgraven;
3. de grond, die voor de verbreding van de oude Pekelder wijk was uitgegraven, merendeels
genomen was uit de stadsveenplaats die langs de zuidwestkant van deze wijk ligt en dat
die plaats doorgaans negen à tien voeten voor de verbreding van het gegraven kanaal is
uitgegraven en opgeworpen;
4. het water in de aldus gegraven Pekelder wijk beneden de dam, boven onder nummer één
vermeld, naar de kant van de Ommelander Wijk thans nagenoeg drie voet lager stond dan
het water in het Pekelder Hoofddiep.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de hiervoor gemelde getuigen.
121 - 26 juli 1820: [repertorium].
Toestemming van Hinderkien Bartelds, weduwe van Douwe Tjerks, uit Oude Pekela dat haar
zoon Derk Douwes de Jonge te Harlingen trouwt met Wilhelmina Flek.
122 - 26, 27 en 28 juli 1820.
Op verzoek van Freerk Klaassens Harding, boer en erfgezeten te Nieuwe Pekela vindt, in het
huis van de verzoeker, de inventarisatie plaats van de massale boedel die door deze Freerk
Klaassens Harding thans nog wordt bezeten en deels toebehoort aan hem zelf en deels
toebehoort aan de nalatenschap van wijlen zijn overleden echtgenote Grietje Tonnis Leekster,
die is overleden op 28 mei 1819, nalatende haar kinderen bij genoemde Freerk Klaassens
Harding in echte verwekt en die zich als haar erfgenamen mogen beschouwen, te weten:
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1. Tonnis Freerks Harding, stuurman van beroep, thans aan de vaart en als zodanig afwezig,
anders nog bij de vader in huis;
2. Anna Freerks Harding;
3. Antje Freerks Harding;
4. Klaas Freerks Harding;
5. Grietje Freerks Harding;
6. Berend Freerks Harding,
allen nog op heden minderjarig en wonende bij de vader in huis, staande onder voogdij van
hun vader genoemd; terwijl Gerrit Geerts Schuur, blauwverver, wonende te Oude Pekela, over
die kinderen is aangesteld als toeziend voogd. De taxatie van de goederen is opgedragen aan de
deurwaarder bij de rechtbank te Winschoten, Rente Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
Relatie tussen de echtgenoten.
Freerk Klaassens Harding is met zijn vrouw Grietje Tonnis Leekster bovengenoemd in het
huwelijk getreden op 5 oktober 1798 volgens huwelijkscontact van die datum opgericht voor
pastoor en kerkvoogden van Nieuwe Pekela.
§ 1. Vaste goederen die door de overleden vrouw Grietje Tonnis Leekster ten huwelijk zijn
aangebracht.
1.1. Een huis getekend met nummer 29 met tuin en een gedeelte van een opstrekkende plaats
land daarachter, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond, op
nummer 10, wordende thans nog door Freerk Klaassens Harding bewoond en gebruikt,
gewaardeerd op 4.160 gulden;
1.2. Zes mudden land met plm. 12 mudden dallen gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond in de plaats nummer 16, gewaardeerd op 625 gulden;
1.3. Plm. 12 mudden dallen, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op nummer 15,
gewaardeerd op 50 gulden;
1.4. Een huis en tuin met mandelige drift, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
eigen grond, in de plaats nummer negen, zijnde het huis getekend met nummer 27,
verkregen volgens koopbrief van 3 mei 1790, in het protocol van Oude Pekela
geïnsereerd, gewaardeerd op 500 gulden;
1.5. De eigendom van een grondpacht gevestigd op een tuin waarop het huis staat van Hartog
Lazarus en vrouw Esther Nochums gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, eigen grond,
op de plaats nummer drie, volgens koopbrief van 30 april 1794 te Nieuwe Pekela voor
pastoor de Cock en kerkvoogden beleden en in eerdere verzegeling van 22 februari 1775
mede te Nieuwe Pekela voor genoemde pastoor de Cock en kerkvoogden beleden en in
een koopbrief van 7 juni 1762 in het Veendammer protocol geïnsereerd.
§ 2. Gedurende het huwelijk verkregen staande echte met Grietje Tonnis Leekster is door
Freerk Klaassens Harding verkregen.
2.1 Twee stukjes land samen groot drie en een halve mudde in zand, gelegen te Nieuwe
Pekela, noordkant, eigen grond, in de plaats nummer 10, boven vermeld, voor een bedrag
van 840 gulden volgens koopbrief van 27 februari 1805, in het protocol van Nieuwe
Pekela geïnsereerd, gewaardeerd op 840 gulden;
2.2. Twee stukken land mede aldaar in dezelfde plaats 10 gelegen, samen groot vijf en een
halve mudde, gekocht voor een bedrag van 1.000 gulden volgens koopbrief 9 maart 1809
in het genoemde protocol geïnsereerd, gewaardeerd op 1.000 gulden;
Opmerking: Door de aankoop van deze genoemde stukken land behoort thans de gehele
plaats achter het huis nummer 29 hierboven bij § 1 vermeld, tot de boedel
van de verzoeker en diens overleden vrouw.
2.3. Een stuk land in drie stukjes verdeeld, groot plm. vier en een half mudde, gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummer 20 verkregen voor een bedrag van 330
gulden en 10 stuivers volgens koopbrief van 19 juli 1809, destijds beleden te Wedde
voor de rechter van die jurisdictiën, gewaardeerd op 450 gulden.
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§ 3. Door Freerk Klaassens Harding vóór zijn huwelijk verkregen.
Door Freerk Klaassens Harding zijn vóór zijn huwelijk met Grietje Tonnis Leekster verkregen
de volgende vaste goederen:
3.1. Een huis en tuin met plm. 20 mudden land en een gedeelte dallen en hoogveen er achter,
staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, eigen grond, op nummer 22, verkregen
volgens koopbrief van 5 maart 1798 in het protocol van de voormalige jurisdictie van
Wedde en Westerwoldingerland geïnsereerd voor een bedrag van 5.200 gulden, doch
thans getaxeerd op 3.000 gulden;
3.2. Een huis en tuin met plm. 10 mudde land, leijings en hoogveen, staande en gelegen te
Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, nummer 28, verkregen volgens koopbrief van
dezelfde datum als de voorgaande en voor dezelfde drost van Wedde beleden, voor een
bedrag van 2.800 gulden, doch gewaardeerd op 3.000.
Opmerking: Op de beide voornoemde stukken vast goed was door Freerk Klaassens
Harding volgens zijn verklaring vóór het huwelijk reeds afbetaald een
bedrag van 3.500 gulden zodat de resterende koopschatspenningen ter
somma van 4.400 gulden staande echt zijn voldaan.
§ 4. Verzegelingen en obligaties die Grietje Tonnis Leekster reeds vóór het huwelijk gehad
heeft en nog aanwezig zijn.
Grietje Tonnis Leekster heeft al voor haar huwelijk gehad en zijn nog aanwezig de volgende
vorderingen, te weten:
4.1. een restant bedrag van 1.800 gulden zijnde een gereserveerd eigendomsrecht ten laste
van wijlen Adde Nannes en vrouw Hilje Hindriks Gosselaar, thans Willem Geerts
Stuivinga en vrouw op de Hogerbrug volgens cessiebrief van 22 mei 1783 destijds te
Bellingwolde voor de rechter Goeddeus beleden, gewaardeerd op 1.800 gulden;
4.2. een vordering groot 1.000 gulden volgens rentebrief van 9 mei 1796 destijds voor de
drost van Wedde beleden, staande ten laste en ten name van Willem Stuivinga en vrouw
Frouwe Harms op de Hogebrugge, zijnde gewaardeerd op 1.000 gulden;
4.3. een onderhandse obligatie van 30 maart 1793 en in het schuldsprotocol te secretarie te
Wedde geregistreerd op 3 augustus 1793, staande ten name van Frouwe Harms,
tegenwoordige echtgenote van genoemde Stuivinga, in het geheel groot 800 gulden etc.,
gewaardeerd op 200 gulden;
4.4. een gereserveerd eigendomsrecht groot 2.300 gulden staande ten laste van Hindrik
Berends Plukker te Nieuwe Pekela, volgens cessiebrief van 6 februari 1798 voor pastoor
de Cock en kerkvoogden te Nieuwe Pekela beleden, gewaardeerd op 2.300 gulden;
4.5. een bedrag groot nog pro resto 100 gulden ten laste van de erfgenamen van Hartog
Lazarus en vrouw volgens rentebrief van 7 juni 1762 voor Pastoor en Kerkvoogden te
Veendam beleden en bij dorsale cessie van 30 april 1794 door Harm Klaassens Potjewijt
aan Tonnis Harms uit Leek en vrouw Anna Freerks Harding, de ouders van Grietje
Tonnis Leekster voornoemd, overgedragen, gewaardeerd op 100 gulden;
4.6. een dito bedrag groot 150 gulden ten laste van dezelfde erfgenamen van Hartog Lazarus
en vrouw volgens rentebrief van 25 maart 1765, voor Pastoor en Kerkvoogden te Nieuwe
Pekela beleden en bij dorsale cessie van 30 april 1794 door Harm Klaassens Potjewijt als
boven overgedragen, gewaardeerd op 150 gulden;
4.7. een recht van gereserveerde eigendom ten laste van de zojuist genoemde erfgenamen van
Hartog Lazarus en vrouw volgens koop- en cessiebrief van 10 mei 1784 te Wedde voor
de drost van Swinderen destijds beleden, groot nog pro resto 250 gulden, zijnde op die
koop- en cessiebrief volgens dorsale kwitantie van 1817 en 1800 50 gulden afbetaald,
gewaardeerd op 250 gulden.
[vervolg op 27 juli 1820].
§ 5. Effecten die Freerk Klaassens Harding reeds vóór het huwelijk heeft gehad en nog
aanwezig zijn.
Freerk Klaassens Harding heeft reeds vóór zijn huwelijk met Grietje Tonnis Leekster gehad en
heeft nog:
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5.1. het recht van gereserveerde eigendom ten laste van Hindrik Jacobs Draijer en vrouw
Trijntje Eules, groot 300 gulden ingevolge verzegelde koop- en cessiebrief van 11 april
1791, beleden voor de heer Hoeth als rechter van Bellingwolde en Blijham cum annexis,
gewaardeerd op 300 gulden;
5.2. een vordering groot 200 gulden ten laste van Klaas Pieters Piebes volgens
renteverzegeling van 26 september 1798 voor pastoor en kerkvoogden in Wildervank
beleden, gewaardeerd op 200 gulden.
§ 6. Verzegelingen en obligaties staande echt gemaakt.
Staande echt zijn gemaakt de volgende verzegelingen en effecten die nog aanwezig zijn:
6.1. een vordering groot nog pro resto 300 gulden ten laste van de erfgenamen van wijlen
Hartog Lazarus uit Nieuwe Pekela volgens rentebrief van 17 november 1803 voor
pastoor en kerkvoogden in Veendam beleden, gewaardeerd op 300 gulden;
6.2. een recht van gereserveerde eigendom groot 600 gulden ten laste van Berend Hindriks
Drok uit Nieuwe Pekela volgens koop- en cessiebrief van 24 maart 1803 voor pastoor en
kerkvoogden te Nieuwe Pekela beleden, gewaardeerd op 600 gulden;
6.3. een recht van gereserveerde eigendom groot nog 500 gulden ten laste van Frans Wijchers
en vrouw uit Oude Pekela volgens koop- en cessiebrief van 7 mei 1808 voor pastoor
Meurs en geëligeerden te Oude Pekela beleden, gewaardeerd op 500 gulden;
6.4. een vordering groot 385 gulden voor mij notaris gepasseerd op 30 januari 1818 ten laste
van Margijn Jacobs Draijer, gewaardeerd op 385 gulden;
6.5. een restant koopschat van 470 gulden ten laste van Harm Hindriks Keizer uit Nieuwe
Pekela volgens koopakte voor mij notaris gepasseerd op 27 december 1815, gewaardeerd
op 470 gulden;
6.6. een obligatie van 4 mei 1812 ten laste van Hindrik Berends Plukker uit Nieuwe Pekela
groot 150 gulden, gewaardeerd op 150 gulden;
6.7. een dito obligatie van 1 mei 1814 ten laste van genoemde Hindrik Berends Plukker groot
595 gulden, gewaardeerd op 595 gulden;
6.8. een dito obligatie van 22 februari 1819 ten laste van genoemde Hindrik Berends Plukker
groot 175 gulden, gewaardeerd op 175 gulden;
6.9. een obligatie ten laste van Berend Klaassens Harding uit Nieuwe Pekela van 11 maart
1808, gewaardeerd op 200 gulden;
6.10. een dito obligatie ten laste van genoemde Berent Klaassens Harding van 4 mei 1808,
gewaardeerd op 900 gulden;
6.11. een dito obligatie ten laste van genoemde Berent Klaassens Harding van 6 juni 1809,
groot pro resto 200 gulden, gewaardeerd op 200 gulden;
6.12. een handschrift van 1 november 1815 groot 100 gulden ten laste van Berent Harms
Kappen en vrouw Hinderkien Alberts, gewaardeerd op 100 gulden;
6.13. een handschrift van 12 maart 1814 ten laste van Jacob Roelfs Stuut os diens borg
Kristiaan R. Stuut uit Nieuwe Pekela groot 99 gulden, gewaardeerd op 99 gulden;
6.14. een dito [handschrift] van 27 januari 1819 ten laste van Jacob Hindriks Sprik uit Oude
Pekela groot 100 gulden, gewaardeerd op 100 gulden;
6.15. een obligatie van 1 mei 1819 groot nog pro resto 185 gulden ten laste van de diaconie
van de hervormde gemeente te Nieuwe Pekela, gewaardeerd op 185 gulden;
6.16. een handschrift van 22 februari 1819 ten laste van Albert Reints Spelde groot 100
gulden, gewaardeerd op 100 gulden.
§ 7 Scheepsporties.
7.1. een 1/32 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door Pieter C. Pijbes, getaxeerd op
100 gulden;
7.2. een dito aandeel in het kofschip gevoerd wordende door kapitein Jurjen J. Schuring,
getaxeerd op 200 gulden;
7.3. een dit aandeel in het kofschip gevoerd wordende door kapitein Harm Jans Veen,
getaxeerd op 300 gulden;
7.4. een 1/16 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door Hindrik Wijndels de Groot,
getaxeerd op 300 gulden;
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7.5. een 1/32 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door Johannes Lukas, getaxeerd op
100 gulden;
7.6. een dito aandeel in het kofschip gevoerd wordende door Hindrik Arents Smilde,
getaxeerd op 100 gulden;
7.7. een dito aandeel in het kofschip gevoerds wordende door kapitein Sjabbe Brouwer,
getaxeerd op 200 gulden;
7.8. een 1/25 aandeel in de Assurantie Compagnie van het middenste verlaat te Pekela,
getaxeerd op 200 gulden,
zijnde alle voornoemde taxaties van de scheepsporties en het aandeel in de assurantie
compagnie gedaan door de verzoeker, Freerk Klaassens Harding,
7.9. nog een 1/32 aandeel in het kofschip gevoerd wordende door Harm Jans Korter,
aangekocht voor en getaxeerd op 282.10 gulden.
[vervolg op 28 juni 1820].
§ 8. Zitplaatsen in de kerk.
8.1. een vrouwen- of mannenzitplaats in de hervormde kerk te Oude Pekela;
8.2. twee vrouwenzitplaatsen in de hervormde kerk te Nieuwe Pekela;
Opmerking: Deze drie zitplaatsen zijn reeds het eigendom geweest van wijlen Grietje Tonnis
Leekster vóór haar huwelijk.
8.3. twee mannenzitplaatsen in dezelfde kerk te Nieuwe Pekela, die reeds vóór zijn huwelijk
het eigendom geweest zijn van Freerk Klaassens Harding.
[volgen uitstaande boekkredieten].
§ 9. Levende have.
§ 10. Boerengereedschappen.
§ 11. Verdere losse goederen.
§ 12. Melkgereedschap.
§ 13. In de kelder.
§ 14. In het karnhuis.
§ 15. In de melkkamer.
§Par. 16. In het stookhuis.
16.22. 13 Zilveren lepels en een dito brandewijnskop gemerkt F.K.H en G.T.L., getaxeerd
op 30 gulden.
Verder verklaarde de verzoeker Harding dat hij 89 gulden en 8 stuivers had betaald aan Dr.
Muntinghe wegens medicinale diensten door hem in de laatste ziekte van Grietje Tonnis
Leekster aangewend.
Dat hij 41 gulden en 6 stuivers had betaald aan M.W. Pot voor een doodskist enz.
Dat hij verder de begrafeniskosten had gehad doch die niet precies te kunnen opgeven.
§ 17. Schulden.
17.1 De erven van Sivert Jans te Vlagtwedde moeten hebben 800 gulden volgens twee
obligaties van 1812;
17.2 Harm H. de Boer uit Nieuwe Pekela volgens een wissel van 1813, 400 gulden;
17.3. Klaas Gerrits Mulder aldaar volgens een wissel van 1814, 900 gulden;
17.4 Jurjen Jacobs Schuring aldaar volgens een obligatie van 1815, 300 gulden;
17.5 Dezelfde volgens aan obligatie van 1816, 300 gulden;
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17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15

Margijn Jans, weduwe van Wolter Jans de Groot uit Nieuwe Pekela volgens een
obligatie van 1816, 500 gulden;
Hindrik H. Drok aldaar volgens obligatie van 1816, 1.200 gulden;
Harm H. Veen volgens obligatie van 1816, 500 gulden;
Klaas H. de Wijk te Oude Pekela , volgens een obligatie van 1817, 200 gulden;
Hindrik H. Drok wegens een obligatie van 1818, 850 gulden;
Geert H. Trenning wegens een obligatie van mei 1819, 500 gulden;
Woltertje H. Wijchers volgens een obligatie van 1810, 250 gulden;
Harm Jans Dik zou moeten hebben voor de vierde turf van 1818, 155 gulden;
Wegens idem van 1819, 200 gulden;
Dezelfde wegens een wissel 262 gulden en 10 stuivers;
Nog 36 gulden aan Eisse Post uit Winschoten.

Gesloten te Nieuwe Pekela in het huis van Freerk Klaassens Harding voornoemd in
aanwezigheid van de koopman Gerrit N. Stikker, wonende te Nieuwe Pekela en van de
koopman Tammo Derks de Ruiter, wonende te Oude Pekela.
123 - 3 aug. 1820.
De heren mr. Wolter Reinold de Sitter en Koert Harms Middel, procureurs bij de rechtbank te
Winschoten en aldaar wonende, handelende in dezen in hun hoedanigheid van gemachtigden
van Theodorichus Ebe Romelingh, wonende te Oude Pekela, houden openbare verkoping van
twee kampen bouwland, te samen groot plm. drie en een vierde mudden, aan elkaar gelegen te
Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, in de plaats nummer negen, welke beide bedoelde
kampen, bij akte van 19 augustus 1818 door Romelingh voornoemd zijn aangekocht van de
scheepstimmermansbaas Hindrik Alles Buining, eveneens wonende te Oude Pekela en voor
ons, notaris zijn verleden. Verkocht aan de rentenier Ludolph Huisinga, wonende thans te
Oude Pekela, voor 260 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de weduwe van Harm Jans Middel in
aanwezigheid van de koopman Jan Gerrit Heres en van Jacobus Bruins, zonder beroep, beiden
wonende te Oude Pekela.
124 - 8 aug. 1820.
Huwelijkscontract tussen de boer en landgebruiker Freerk Klaassens Harding, wonende te
Nieuwe Pekela & Hinderkien Geerts, zonder bijzonder beroep, wonende te Oude Pekela. Gaan
binnenkort trouwen. Buiten gemeenschap van goederen. De goederen die de bruid inbrengt in
het huwelijk bestaan uit geldbedragen die zij heeft gekregen uit de massale boedel die door
haar en haar overleden echtgenoot Klaas Geerts Maurits is bezeten en door dezen met de dood
van laatstgenoemde is nagelaten. Verder worden door haar ingebracht diverse huishoudelijke
goederen ter waarde van 345, 85 gulden. Verder wordt bepaald dat Freerk Klaassens Harding
nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor de deugdelijkheid van de vorderingen die zijn
bruid heeft uitstaan.
Indien de bruid vóór de bruidegom komt te overlijden ontvangt zij het vruchtgebruik van
bruidegoms huis en tuin, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, op
nummer 28 en verder een bedrag van 4.000 gulden. Komt de bruidegom echter vóór de bruid
te overlijden, dan ontvangt hij het vruchtgebruik van een bedrag van 2.000 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de genoemde Hinderkien Geerts in
aanwezigheid van de koopman Udo Freerks Zuiderveen, de apotheker Tammo Derks de
Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela en de timmerman Berend Geerts Altona, eveneens
wonende te Oude Pekela, in zijn hoedanigheid van toeziend voogd over de voorkinderen van
de bruid.
125 - 9 aug. 1820: [repertorium].
Toestemming van Grietje Wiltes, weduwe van Hensen Kaspers Gesterkamp, uit Oude Pekela,
aan haar zoon Hendericus om te trouwen met Geessien Harms Middel, de eerste wonende te
Amsterdam en de laatste te Oude Pekela.
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126 - 11 aug. 1820.
De heer Mr. Johan Hendrik Quintus, in zijn hoedanigheid van Rentmeester van de Stadsvenen
van Groningen, wonende te Groningen, verzoekt mij, notaris om mij met hem te begeven naar
het perceel veen achter het Stads Nieuwe Kanaal onder Veenhuizen gelegen, dat ingevolge
akte van 21 september 1819 voor notaris M. van der Tuuk uit Wildervank gepasseerd om te
vergraven, is uitgedaan aan de veengebruiker Eertwijn Willems Boswijk, wonende te Nieuwe
Pekela, teneinde op de plaats zelf te kijken in hoeverre de werkzaamheden aldaar zijn
gevorderd.
Wij hebben geconstateerd dat:
1. aan het voorste gedeelte van het hiervoor vermelde aan Eertwijn Willems Boswijk
uitgedane perceel de splitting was ingelegd ter lengte van nagenoeg vier roeden en ter
breedte van 14 voeten, aan weerszijden van de hoofdraaij zeven voeten van het veen tot op
het zand uitgegraven;
2. verder de splitting nog was voortgezet ter lengte van drie roeden en vijf voet die nog
slechts was uitgegraven ter breedte van zeven voeten aan de oostkant van de raaij, terwijl
het veen aan de westkant van de raaij nog niet was uitgewerkt;
3. het bovenveen van het voornoemde perceel ter lengte van 136 halve roeden voor het
grootste gedeelte was afgebonkt; dat aan de westkant van de hoofdraaij nog 14 en aan de
oostkant nog nagenoeg 21 halve roeden op het achteinde van het meergenoemde perceel
niet was afgebonkt en tenslotte dat er in het voorste gedeelte van het perceel zich nog drie
dammen bevonden die niet afgebonkt waren.
Opgemaakt en geredigeerd op het Stadskanaal onder Veenhuizen in het huis van Hindrik Ebels
Dekker in aanwezigheid van de arbeiders Jurrien Andries Nikes en van Kristiaan Benes
Beuker, beiden wonende op het Stadskanaal.
127 - 14 aug. 1820: [repertorium].
Toestemming van Magdalena Rentes Broersema, weduwe van H.J. Middel, uit Oude Pekela,
tot het huwelijk tussen haar dochter Geessien Harms Middel en Hendericus Gesterkamp.
128 - 18 aug. 1820.
Catharina Westhof, zonder bijzonder beroep, weduwe van Kristiaan Westhof, wonende te
Aalen onder Stanneveld, die bij de scheiding en verdeling van de nalatenschap van haar zoon,
de schoenmaker Harm Westhof, in leven wonende te Oude Pekela, eigenaresse was geworden
van een vordering van 600 gulden die genoemde haar overleden zoon ingevolge obligatoire
akte van 17 mei 1817, destijds voor mij, notaris gepasseerd, te vorderen heeft van de
weversbaas Jan Westen, wonende te Oude Pekela, verklaart van Westen voornoemd ontvangen
te hebben het bedrag van 200 gulden, zodat de te vorderen hoofdsom nog 400 gulden wordt.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
koopman Hindericus Schröder en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden wonende
te Oude Pekela.
129 - 28 aug. 1820: [repertorium].
Verklaring van Jan Jans Beekhuis, Jan P. Pothuis en Jacob H. Mooi, allen uit Oude Pekela, dat
Hindrik Esders de Jonge in 1800 te Oude Pekela is overleden.
130 - 4 sept. 1820.
Huwelijkscontract tussen de koopman in kruidenierswaren en andere koopwaren, Jan Mulder
Buining, wonende te Sappemeer, meerderjarige zoon van wijlen Geert Buining en vrouw
Wilhelmina IJsebrands Bultena & Wemelina Alberts de Jonge, zonder bijzonder beroep,
wonende te Oude Pekela, meerderjarige dochter van wijlen Albert Pieters de Jonge en vrouw
wijlen Aaltje Doedens.
Hebben het voornemen binnenkort te trouwen. Buiten gemeenschap van goederen. De
bruidegom geeft aan de bruid, in het geval hij eerder komt te overlijden, het vruchtgebruik van
1.000 gulden terwijl de bruid aan de bruidegom geeft, in het geval zij eerder komt te
overlijden, het vruchtgebruik van 800 gulden. Echter met de toevoeging zolang zij niet
opnieuw in het huwelijk treden.
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Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de kinderen van wijlen Albert Pieters de
Jonge, in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo
Derks de Ruiter, beiden wonende te Oude Pekela.
131 - 12 sept. 1820: [repertorium].
Toestemming van Hindrik Koops Houteboom uit Oude Pekela dat zijn dochter Maria Eleonora
mag trouwen met Harm Geerts Hekman uit Blijham.
132 - 19 sept. 1820: [repertorium].
Toestemming van Isaak Grijspeere en vrouw Catharina Kuipers uit Oude Pekela dat hun zoon
Jacobus mag trouwen met Maria van Beek uit Colijnsplaat.
133 - 28 sept. 1820.
Marta Roelfs, zonder beroep, weduwe van Berend Hindriks Poker, wonende te Nieuwe Pekela,
zijnde hierin bijgestaan door de schoenmaker Joseph Welvart, namens zijn vrouw Trientje
Berends Poker, door de arbeider Hindrik Beerents Poker, beiden eveneens wonende te Nieuwe
Pekela, door de koopman Jan Jans Scholte, handelende namens zijn vrouw Marijke Berends
Poker, en door de landgebruiker Roelf Geerts Wortelboer, handelende namens zijn vrouw
Geertje Berends Poker, de beide laatsten wonende te Oude Pekela, alle comparanten als
opvolgers in de rechten van wijlen genoemde Berend Hindriks Poker, verkopen en dragen over
aan de landgebruiker Harm Jacobs Mulder, wonende te Nieuwe Pekela:
1. een stuk groenland, groot plm. een en drie kwart mudde en
2. nog een stuk bouwland van nagenoeg dezelfde grootte, sluitende aan het eerstgenoemde,
alles gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer 22. Verkoopprijs:
125 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
134 - 4 okt. 1820.
Hindrik Jeltes Mooi, oud-schipper, wonende te Nieuwe Pekela, neemt op rente van Jacob
Harms de Weerd, kapitein op een koopvaardijschip, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een
bedrag van 450 gulden. Stelt tot onderpand:
1. zijn kamp land, groot plm. een mudde, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond,
in de plaats nummer 27;
2. een kamp land, groot plm. 31 stok, mede aldaar te Nieuwe Pekela gelegen, noordkant,
stadsgrond, op nummer 28.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
135 - 6 okt. 1820.
Jacob Hindriks Wijgers, landgebruiker en de koopman Harm Harms de Boer, beiden wonende
te Nieuwe Pekela, als gemachtigden van de erfgenamen van wijlen Hindrik Aapke[n]s en diens
vrouw wijlen Hillechijn Jans, staan toe aan Berend Roelfs de Boer, landgebruiker te Nieuwe
Pekela, echtgenoot van Saakje de Juis, voordien getrouwd met Menno Cornelius, dat de
hypothecaire inschrijving die op grond en uit kracht van een verzegelde koopbrief van 12
december 1797 voor pastoor de Cock en kerkvoogden te Nieuwe Pekela is beleden en op
grond van een dito koopbrief van 16 januari 1798 voor de heer Meurs, destijds rechter van
Bellingwolde en Blijham cum annexis beiden tegen dezelfde Berend Roelfs of tegen Menno
Cornelius en vrouw Saakje de Juis ten voordeel van Hindrik Aapke[n]s staan ingeschreven,
van stonden af aan worden geroyeerd en vernietigd.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
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136 - 10 okt. 1820: [repertorium].
Verklaring van Jan Jans Beekhuis, Jan R. Pothuis en B. Drijfhamer uit Oude Pekela dat Geert
W. Holvast in Oude Pekela is overleden.
137 - 10 okt. 1820.
In het huis van wijlen Harm Jans Middel te Oude Pekela vindt, in aanwezigheid van de
Rentmeester van de Stadsvenen, mr. Johan Hendrik Quintus, wonende te Groningen, de
openbare verkoop plaats van de Stadsvierde turf die dit jaar en Oude en Nieuwe Pekela is
gegraven.
De bovenvermelde turf zal in vijf percelen worden verkocht, te weten:
I. van het Nieuwe diep tot aan het Middenste verlaat;
II. van het Middenste tot aan het Bovenste verlaat;
III. van nummer 13 tot nummer 62 Nieuwe Plaatsen noordkant met de Nieuwe Aanleg aan de
noordzijde en van nummer 32 tot 47 op de Nieuwe Plaatsen aan de zuidkant;
IV. van nummer 48 tot 67 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde;
V. vijfde perceel van nummer 68 tot nummer 71 op de Nieuwe Plaatsen zuidzijde met de
Nieuwe Zuideraanleg en ten zuiden daarvan.
Perceel I. wordt verkocht aan de stads-adjunctveenmeester Goedhart Borgesius, wonende te
Oude Pekela, voor 220 gulden.
Perceel II. wordt verkocht aan de veengebruiker Harm Jans Dik, wonende te Nieuwe Pekela,
voor 325 gulden, terwijl de veenboer Klaas Harmannus Dijkhuis, eveneens wonende te
Nieuwe Pekela, zich borg stelt.
De percelen III. en V. worden verkocht aan de land- en veengebruiker Eertwijn Willems
Boswijk, wonende te Nieuwe Pekela, voor een totaal bedrag van 2.150 gulden, voor welke
bedragen de veenboer Jurjen Koerts junior zich borg stelt.
Perceel IV. wordt verkocht aan de land- en veengebruiker Pieter Jans Smit, wonende te
Nieuwe Pekela, voor 340 gulden, terwijl de veenboer Nanne Hindriks de Boer, eveneens
wonende te Nieuwe Pekela, zich borg stelt.
Gedaan in aanwezigheid van de deurwaarder Rente Harms Middel en van de schoolopziener
Hendrik Wester, beiden wonende te Oude Pekela.
138 - 20 okt. 1820: [repertorium].
Volmacht van Jan Hindriks Cappen uit Nieuwe Pekela op H. Smid, griffier bij het
vredegerecht te Harlingen, op in te vorderen een vordering van 242 gulden en 50 cent die
Cappen tegoed heeft van schipper Coenraad Geerts.
139 - 27 okt. 1820.
Wibrandus Kranenborg, negotiant, wonende te Oude Pekela, verkoopt aan de schipper Jacob
Edzarts Scherpbier, eveneens wonende te Oude Pekela, een nieuw smakschipshol, zijnde nog
niet geheel voltooid en aanwezig op de helling van Jan Hindriks Opheikens, alwaar hetzelfde
schip in de loop van gepasseerde zomer voor rekening en in opdracht van Kranenborg
voornoemd door zijn scheepstimmerbaas Boele Piekes de Weerd tot dusver is gebouwd en
verder zal worden afgebouwd. Genoemd schipshol is lang in de kiel 70 voet, breed over zijn
berghouten 16 voet en hol op zijn uitwatering zeven en een half voet. Het schip dient vóór 2
februari 1821 geheel klaar en voltooid te zijn. Verkoopprijs: 2.000 gulden. Stelt zich borg de
landgebruiker Jan Halbes Pottiewijt, wonende te Oude Pekela. Met cessie-overdracht aan de
koopman Udo Freerks Zuiderveen, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van Mindelt Jacobus Bruin, de laatste zonder bijzonder
beroep, beiden wonende te Oude Pekela.
140 - 27 okt. 1820: [repertorium].
Volmacht van Geeske Daveman, weduwe van J.C.W. Schutter en haar twee dochters Wubbina
Engelina en Elijsabeth Schutte uit Nieuwe Pekela op Wilke Tobias Eijkens uit Weener om van
het Depositum van het Kon. Hannover ambt Weener te ontvangen de betaling van de rest van
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de voor vele jaren door J.C.W. Schutte bij het voormalige ambt gericht Leer geconstitueerde
Masse (?).
141 - 30 okt. 1820: [repertorium].
Toestemming van Janna H. Drenth, weduwe van Jan Oltmans uit Oude Pekela dat haar zoon
Hindrik Jans Oltmans mag trouwen met Jantjen Jans Fisder uit Amsterdam.
142 - 2 nov. 1820:
Jan Uniken, opzichter van de Stadsvenen, wonende te Wildervank, handelende in dezen uit
naam en vanwege de Rentmeester van de Stadsvenen van Groningen, verzoekt de notaris en
getuigen, in aansluiting van ons proces-verbaal van 25 juli jl., wederom op te nemen de
voortgang van werkzaamheden die sindsdien gedaan en uitgevoerd zijn in Nieuwe Pekela
betreffende de Pekelder wijk en de Ommelanderwijk, langs het huis van de weduwe Vegter.
Wij hebben aldaar gezien en bevonden:
1. dat de voormelde Pekelder wijk thans geheel was uitgegraven en verbreedt tot aan het
Pekelder Hoofddiep en dat de engte in de wijk tussen de huizen van de weduwe Vegter en
Klaas Ennes Oosting, die er bij onze bezichtiging op 25 juli ll. nog aanwezig was, thans
geheel was weggeruimd zodat de wijk thans geheel tot aan het Pekelder Hoofddiep toe op
nagenoeg dezelfde breedte was uitgegraven;
2. dat vooraan bij het Pekelder Hoofddiep, waar eerder de batten lagen ten dienste van de
hoofdweg, thans was gezet een nieuwe klapbrug die nog niet geheel voltooid was, maar
waarmee de werklieden nog bezig waren om deze verder te voltooien;
3. dat tenslotte even achter het huis van de meergenoemde weduwe Vegter nagenoeg 11
roeden beneden de zojuist genoemde klapbrug dwars door de nieuw gegraven wijk een
dam was gelegd ter breedte van nagenoeg 12 voet en staande met het Pekelder water
nagenoeg gelijk, terwijl het water beneden die dam naar de kant van de Ommelanderwijk
plm. een voet lager stond dan het Pekelder water boven die dam.
Gedaan te Nieuwe Pekela in het huis van de weduwe van Jan Jans Vegter in aanwezigheid van
de deurwaarder Rente Harms Middel en van de gemeentebode Berend Drijfhamer, beiden
wonende te Oude Pekela.
143 - 3 nov. 1820: [repertorium].
Toestemming van Grietje Harms Tuntelder, weduwe van Jan Koops Peper, uit Oude Pekela dat
haar dochter Jacoba Jans Peper mag trouwen met Rintsius ter Veen, beiden uit Groningen.
144 - 9 nov. 1820.
Jan Willems Willems, landgebruiker, wonende te Onstwedde, verkoopt aan de erfgezeten Jan
Geerts Bots, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, een akker bouwland, gelegen op de
zogenaamde Tensing kamp tussen Veenhuizen en Onstwedde, zijnde plm. drie kwart mudde
groot. Verkoopprijs: 140 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van
Mindelt Jacobus Bruins, zonder beroep en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
145 - 10 nov. 1820.
Testament van de eerzame Geert Alberts Neienhuis, timmerman, wonende te Louwde onder
Sellingen.
Hij legateert aan zijn vrouw Albertien Jans Tijs, ingeval zij hem overleeft, het vruchtgebruik
gedurende haar leven, van alles wat hij bij zijn overlijden nalaat.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de weduwe van Jan Tammes in
tegenwoordigheid van Jan Berends Hommes, schout van de gemeente Vlagtwedde, van de
kuipersbaas Johannes Sibrands Prange en van de landgebruiker Geert Jans Tammes, alle drie
wonende te Vlagtwedde en van Mindelt Jacobus Bruins, voorheen pelmolenaarsknecht doch
thans zonder beroep, wonende te Oude Pekela.
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146 - 10 nov. 1820.
Testament van Albertien Jan Tijs, zonder bijzonder beroep, echtgenote van de timmerman
Geert Alberts Neienhuis, wonende te Louwde onder Sellingen.
Zij legateert aan haar echtgenoot Geert Alberts Neienhuis, ingeval hij haar overleeft, het
vruchtgebruik gedurende zijn leven, van alles wat zij bij haar overlijden nalaat.
Gedaan en gepasseerd te Vlagtwedde in het huis van de weduwe van Jan Tammes in
tegenwoordigheid van Jan Berends Hommes, schout van de gemeente Vlagtwedde, van de
kuipersbaas Johannes Sibrands Prange en van de landgebruiker Geert Jans Tammes, alle drie
wonende te Vlagtwedde en van Mindelt Jacobus Bruins, voorheen pelmolenaarsknecht doch
thans zonder beroep, wonende te Oude Pekela.
147 - 13 nov. 1820: [repertorium].
Toestemming van Egbert Tjarks Pot uit Oude Pekela dat zijn zoon Egbert mag trouwen met
Katrina Jans Damstra, dienstmeid, wonende te Amsterdam, dochter van Jan Koerts Damstra.
148 - 13 nov. 1820.
1. Aike Jans Wilsingh, landbouwer, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde;
2. Hindrik Jans Wilsingh, landbouwer, wonende in de Onstwedder Höfte onder Onstwedde;
3. Hiske Jans Wilzingh, landbouwer, wonende te Onstwedde, alle drie broeders en kinderen
van wijlen Jan Wilsing en vrouw wijlen Aaltje Aikes Naning, in leven echtgenoten
wonende te Veenhuizen;
4. Jan Berents Wilzing, landbouwer, wonende te Veenhuizen, geëmancipeerde zoon van
wijlen Berend Jans Wilsing en vrouw wijlen Janna Wubbes Folkers, ten dezen bijgestaan
door zijn hem toegevoegde curator Beerent Jacobs Meems, landbouwer, wonende te
Veenhuizen, en tenslotte
5. de zojuist genoemde Beerent Jacobs Meems, als gedurende de verrichtingen in deze akte
omschreven aangesteld en benoemd als voogd over Wubbe en Aaltien Berends Wilsing, de
beide andere nog minderjarige kinderen van wijlen de genoemde Berend Jans Wilsing en
met hen hun volle broeder Jan Berends Wilsing, reeds onder nummer vier genoemd,
erfgenamen en representanten van wijlen laatstgenoemde Berend Jans Wilsing, in leven
volle broeder van Aike, Hindrik en Hiske Jans Wilsing bovengenoemd. Zijnde ook nog
verschenen de landgebruiker Elze Wubbes Folkerts, wonende te Onstwedde in zijn
hoedanigheid van toeziend voogd over de genoemde Wubbe en Aaltien Berends Wilsing,
de minderjarige kinderen zojuist vermeld,
maken scheiding en verdeling van de nalatenschap van wijlen de voormelde Jan Wilsing en
vrouw Aaltje Aikes Naning, waartoe de genoemde Aike, Hindrik en Hiske Jans Wilsing als
kinderen ieder voor een vierde en de gezamenlijke erfgenamen en representanten van wijlen
Berend Jans Wilsing bovengenoemd voor een vierde aandeel gerechtigd zijn.
De drie eerstgenoemde comparanten verklaarden dat toen hun broeder Berend Jans Wilsing
nog leefde, reeds een overeenkomst tot scheiding en verdeling van bedoelde nalatenschap was
gemaakt maar dat door de plotselinge en onverwachte dood van de genoemde Berend Jans
Wilsing (omgekomen door een ernstig ongeluk met zijn paarden) hieraan nog geen uitvoering
was gegeven.
Tot de te verdelen boedel behoort o.a. de boerenplaats, bekend onder de naam van Het
Wilsing, staande en gelegen in en bij Veenhuizen onder Onstwedde, bestaande in hoofdzaak
uit een boerenhuis en schuur getekend met nummer 12 met hof en erf, zeven akkers bouwland
op de Esch, enz. [volgt uitgebreide beschrijving en verdeling van de boedel met een totale
waarde van 22.129 gulden en 40 cent].
De boerenbehuizing en schuur genummerd 12 alsmede het hof en erf en de zeven akkers
bouwland gaan naar de erven van Berend Jans Wilsing en wel naar de zoon Jan Berends
Wilsing voornoemd.
Gedaan en gepasseerd te Bellingwolde in het huis van de deurwaarder Hinderikus Schetsberg
in aanwezigheid van deze en van de koopman Aaldrik Nieborg, eveneens wonende te
Bellingwolde.
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149 - 14 nov. 1820: [repertorium].
Toestemming van Hindrik Pieters Scheve, voorheen wonende te Oude Pekela doch thans in
Joure, dat zijn dochter Trijntje mag trouwen met Hindrik Hindriks Strobos, beiden wonende te
Bellingwolde.
150 - 17 nov. 1820.
Boele Piekes de Weerd, scheepstimmerbaas, wonende te Oude Pekela, verklaart dat hij in 1818
te Oude Pekela op de scheepshelling van Jan Hindriks Opheijkens nieuw gebouwd en
vervaardigd heeft het kofschip genaamd "de Jonge Renger" en uitgehaald en gevoerd is
geworden door schipper Jude Juis Brouwer, wonende te Nieuwe Pekela, zijnde lang in de kiel
74 voet, breed over de berghouten 18¼ voet en hol op zijn uitwatering negen voet, alles
Groninger maat. Boekhouder van het kofschip is Willem Sleumer.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
151 - 20 nov. 1820: [repertorium].
Toestemming van Klaas Jans Drijfhamer uit Oude Pekela dat zijn dochter Hillegonda mag
trouwen met Hindrik Jacobus Rasch uit Groningen.
152 - 23 nov. 1820.
Testament van Mejuffrouw Aafjen Bebingh, zonder enig beroep, weduwe van de predikant
Petrus van Steenwijk, thans als kostganger wonende te Oude Pekela.
Zij stelt aan en benoemt tot haar universele erfgenaam in alle goederen, gelden en effecten, die
bij haar overlijden bevonden worden tot haar nalatenschap te behoren, de persoon Hindrik
Boolman, koopman, wonende te Oude Pekela.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de koopman Hindrik Boolman, bij wie
de testatrice inwoont, in aanwezigheid van Hindericus Strootman en van Jan Roelfs Pier,
beiden hoedenfabrikant, van de cichoreifabrikant Jan Jans van Lintel en van de bakker Harm
Bouman, aller vier wonende te Oude Pekela.
153 - 25 nov. 1820.
Huwelijkscontract tussen de landbouwer Simon Harms Strating, wonende te Onstwedde,
meerderjarige zoon van Harm Simons Strating en vrouw Albertien Wubbes Hiskes & Jantien
Wubbes Reupers, zonder beroep, wonende te Veenhuizen onder Onstwedde, meerderjarige
dochter van wijlen Wubbe Wubbes Reupers en vrouw wijlen Geertien Alberts Reupers.
Hebben het voornemen binnenkort te trouwen. Buiten gemeenschap van goederen.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
154 - 25 nov. 1820: [repertorium].
Volmacht van Geeske Daveman, weduwe van J.C.W. Schutter en haar twee dochters Wubbina
Engelina en Elijsabeth Schutter, allen uit Nieuwe Pekela, op Hedde Jans Heddes,
landgebruiker te Nehrmoor in Oostvriesland om te bewerken de opheffing van een familie
fideï commissie gevestigd door Heike Folkers uit Aeienwolde bij haar testament d.d. Aurich, 1
nov. 1766.
155 - 27 nov. 1820: [repertorium].
Toestemming van Harm Arents Nieboer en vrouw Antje Harms Stobbe uit Nieuwe Pekela
voor het huwelijk van hun zoon Arent met Elijsabeth Bolding te Amsterdam.
156 - 28 nov. 1820.
Jan Pieters Schuiring, schipper, wonende te Nieuwe Pekela, verkoopt en draagt over aan de
grutter Detmer Hubbeling, eveneens wonende te Nieuwe Pekela, een huis getekend met
373

nummer 122 met tuin en appelhof, staande en gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant,
stadsgrond, in de plaats nummer 14. Verkoopprijs: 600 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
157 - 2 dec. 1820.
Geert Roelfs Roelfsema, bakker, wonende te Oude Pekela, handelende in dezen voor hem zelf
en mede voor zijn vrouw Doechien Geerts Altena, staat wederom af aan de oud-schipper
Beerent Geerts Kolk, wonende te Oude Pekela, zodanig huis, zijnde een bakkerij getekend met
nummer 66 en tuin, staande en gelegen alhier te Oude Pekela, zuidkant, stadsgrond, beneden
de verlaten op de nummers 25 en 26/2, als hij, Geert Roelfs Roelfsema voornoemd, voor een
bedrag van 2.000 gulden heeft gekocht van Klaas Franken en vrouw Aaltje Bonnekes en
waarvan de eigendom berust bij de genoemde Beerent Geerts Kolk, die dit recht van de
genoemde Klaas Franken en vrouw bij cessie heeft overgenomen een en ander volgens koopen cessiebrief van 23 april 1811, destijds beleden te Pekela voor mr. A.H. Koning als griffier
bij het vredegerecht van het kanton Wedde. Het huis wordt overgedragen met de werktafel, de
trog en de builkist in de bakkerij. De tegenwoordige waarde van het teruggegeven huis, de tuin
en bakkersgereedschap wordt door de partijen begroot op 500 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter en van de deurwaarder Rente Harms Middel, beiden
wonende te Oude Pekela.
158 - 8 dec. 1820: [repertorium].
Toestemming van Jan Klaassens Zwiers uit Nieuwe Pekela dat zijn dochter Affien gaat
trouwen met Jan Geerts de Boer uit Enumatil.
159 - 11 dec. 1820: [repertorium].
Toestemming van Louwe Stoffers Kuipers uit 't Kanaal dat zijn zoon Derk Louwes Kuipers in
Harlingen gaat trouwen met Geertje Wopkes van der Stel.
160 - 11, 12, 14 en 15 dec. 1820.
In het huis van de schipper Sijpko Heres Spelde te Nieuwe Pekela wordt op verzoek van de
nader te vermelden personen de inventarisatie gehouden van de nalatenschap van Eijpke Jans
Tuntelder, in leven echtgenote van de genoemde Sijpko Heres Spelde met wie zij heeft
gewoond te Nieuwe Pekela, zijnde zij te Schiedam op 17 mei 1820 plotseling overleden.
Aangezien zij getrouwd is geweest met Sijpko Heres Spelde voornoemd en haar nalatenschap
door diens boedel vermengd is, zal deze inventaris ook ten minste in vele opzichten bevatten
moeten goederen, die aan Sijpko Heres Spelde toekomen. Deze inventarisatie wordt gemaakt
op verzoek van de personen die zich als erfgenamen van de overledene kunnen gedragen,
zijnde:
a. Harm Jans Tuntelder, boer;
b. Trientje Jans Tuntelder, koopvrouw;
c. Albertje Jans Tuntelder, zonder beroep, alle drie wonende te Nieuwe Pekela, zijnde broer
en zusters van de overledene;
d. Hindrikje Fransens, zonder beroep, weduwe van Jan Harms Tuntelder, moeder van de
overledene, wonende te Nieuwe Pekela.
Verder in aanwezigheid van de hiervoor vermelde schipper Sijpko Heres Spelde als
langstlevende echtgenoot. De taxatie van de goederen geschiedt door de deurwaarder Rente
Harms Middel, wonende te Oude Pekela.
[Volgt inventarisatie, waaronder o.a.
- een vrouwenkerkboek of bijbeltje met zilveren krappen en beslag, gemerkt met E.J.T.
1806;
- een Nieuw Testament met dito krappen gemerkt met E.J.T. 1805;
- een Nieuw Testament met twee zilveren krappen, gemerkt met E.J.T. 1817;
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-

een dito met een zilveren krap, gemerkt met J.H.;
een zilveren schaar met dito ketting, gemerkt met de letters E.J.T. door de zilversmid
Westers, wonende te Nieuwe Pekela;
een zilveren au du la reine doosje, gemerkt met E.J.T.;
een gouden oorijzer, gemerkt met E.J.T.;
zes zilveren eetlepels, gemerkt met J.H.S.;
twee zitplaatsen in de hervormde kerk te Nieuwe Pekela;
11/64 aandelen in het kofschip "de Vrouw Annegina", gevoerd geweest door kapitein
Sijpko Heres Spelde voornoemd, liggende thans te Schiedam];

Vast goed:
1. een huis getekend met nummer 504 met tuin daarachter en met nagenoeg drie vierde
gedeelte van een stadsveenplaats daarachter, staande en gelegen te Nieuwe Pekela,
zuidkant, stadsgrond, nummers 13 en 14 deels verkregen van de weduwe van Jan H.
Tuntelder, deels van de weduwe van Sibolt Freerks namens Albert Fransen met nog een
huis en tuin op dezelfde plaats nummer 13, welke laatste thans nog wordt bewoond door
Albert Fransens;
2. twee kampen land mede aldaar in de plaats nummer 12, verkregen van de weduwe
Tuntelder;
3. een klein derde gedeelte van een veenplaats met nog enig veen aldaar gelegen, stadsgrond,
nummer 11, verkregen van de weduwe Tuntelder;
4. een halve stadsveenplaats met nog enig veen gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, op
nummer 33, aangekocht van Klaas H. Dijkhuis en consorten volgens onze akte van 15
januari 1817;
5. een huisje en tuin staande en gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant, stadsgrond, bij de draaij
van wijlen Klaas Jurriens, verhuurd aan de diaconie.
Verder: effecten, aandelen, obligaties, schulden en wisselbrieven.
Verwezen wordt nog naar de bepalingen in het huwelijkscontract tussen Sijpko Harms Spelde
en Eijpke Jans Tuntelder, opgemaakt voor pastoor R.T. de Cock te Nieuwe Pekela op 6
februari 1806.
Gesloten te Nieuwe Pekela in het huis van Sijpko Harms Spelde in aanwezigheid van de heer
griffier Adriaan Wildervank Bruins en van de deurwaarder Rente Harms Middel, de eerste te
Nieuwe en de laatste wonende te Oude Pekela.
161 - 16 dec. 1820.
Testament van Janna Jansens, zonder bijzonder beroep, wonende te Onstwedde.
Zij benoemt tot haar universele erfgenamen in haar nalatenschap de kinderen van wijlen haar
broeder Jan Jansen bij Elsien Harms Molanus in echte verwekt alsmede de kinderen van haar
andere overleden broer Jacob Jansen. Zij legateert aan haar aangetrouwde zuster Elsien Harms
Molanus, wonende te Onstwedde, uit haar boedel een legaat van 100 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
apotheker Tammo Derks de Ruiter, van de deurwaarder Rente Harms Middel, van de
kleermaker Wilte Hensens Gesterkamp en van de blauwverver Nicolaas Frint, allen wonende
te Oude Pekela.
162 - 18 dec. 1820.
Hindrik Fokkes Taai, landgebruiker, wonende op de Zuidwending onder Veendam, als dit
recht hebbende aan zich bekomen uit de nalatenschap van zijn overleden vader Fokke Sijbens,
verkoopt en draagt over aan de medicinae doctor Bernhard Ida Kiers Muntinghe, wonende te
Nieuwe Pekela, de eigendom van 100 roeden land en dallen, thans alles toegemaakt tot land,
gelegen op het achtereinde van nummer 28 noordzijde van de Ommelanderwijk onder
Veendam, zijnde volgens aankomstbrief van 5 maart 1792, in het Veendammer protocol
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geïnsereerd en thans nog door Harm Hindriks Nijboer als pachter in gebruik zijnde.
Verkoopprijs 200 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela op het kantoor van de notaris in aanwezigheid van de
deurwaarder Rente Harms Middel en van de apotheker Tammo Derks de Ruiter, beiden
wonende te Oude Pekela.
163 - 22 dec. 1820.
In Ter Walslage onder Sellingen vindt in het sterfhuis van de overledene de inventarisatie
plaats van de nalatenschap van wijlen de erfgezeten Wubbe Jans Walster, in leven gewoond
hebbende te Ter Walslage en aldaar op 3 augustus van dit jaar overleden. Deze inventarisatie
vindt plaats op verzoek van de erfgenamen van de overledene, zijnde zijn nagebleven drie
volle zusters, met name:
1. Jantien Jans Walster, zonder beroep, wonende te Ter Walslage;
2. Swaantien Jans Walster, getrouwd met de landgebruiker Harm Berend Trenning, wonende
te Sellingen;
3. Janna Jans Walster, boerin, weduwe van Jurrien Jacobs ter Borg, wonende te Sellingen,
en verder in tegenwoordigheid van Alke Luikens, weduwe van Wubbe Jans Walster
voornoemd, wonende in het sterfhuis te Ter Walslage.
De taxatie van de goederen wordt gedaan door de deurwaarder Rente Harms Middel, wonende
te Oude Pekela.
Onder de geïnventariseerde losse goederen bevinden zich o.a. een paar zilveren schoengespen
gemerkt met W.J.W. en een paar dit kniegespen eveneens gemerkt met W.J.W.
Verder zijn er papieren en effecten, bestaande uit o.a. obligaties, rentebrieven, koopakten,
schulden en een testament van Wubbe Jans Walster, gedateerd 17 juni 1815 en gepasseerd te
Oude Pekela voor mij, notaris.
Er wordt eveneens verwezen naar het huwelijkscontract tussen Wubbe Jans Walster en zijn
genoemde vrouw, opgemaakt en beleden op 18 april 1783 voor pastoor Albritick te Ter
Walslage als pastoor van Sellingen.
Als vaste goederen worden vermeld:
1. een kamp groenland genaamd "de Strate", groot plm. een deimt gelegen bij Sellingen door
Alke Luikens verkregen volgens proces-verbaal van openbare verkoop gepasseerd voor de
notarissen De Sitter en Viëtor te Winschoten op 14 augustus 1812;
2. een huis nummer 19 en tuin, staande en gelegen te Sellingen met een akker bouwland op
de Westerkamp aldaar, aangekocht volgens koopakte voor de heer Koning als griffier
gepasseerd op 20 april 1811.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de timmerman Engel Martin Klaar en van de
arbeider Willem Hindriks Molanus, beiden wonende op de Beukhorst bij Louwde onder
Sellingen.
164 - 27 dec. 1820: [repertorium].
Overlijdensakte waarbij Jan Opheikens en anderen uit Oude Pekela verklaren het overlijden
van Berend Jans Veldhuis en vrouw Berendje Hindriks Groot, ouders van H.J. Drijfhamer.
165 - 29 dec. 1820.
In het huis van Willem Melles Pot te Oude Pekela vindt de voorlopige openbare verkoping
plaats aan de meestbiedende van een boerenplaats met landerijen, staande en gelegen alhier te
Oude Pekela zoals door wijlen Geert Klaassens Potjewijt in leven en thans nog door diens
weduwe Catharina Eppes Hilbrandi is en wordt bezeten en door hen is verkregen bij
koopbrieven van 7 juni 1780 en van 21 februari 1781, de eerste te Nieuwe Pekela voor pastoor
en kerkvoogden en de laatste te Wedde voor de drost beleden. De te verkopen goederen zijn:
Perceel 1. een boerenhuis en plaats, groot plm. 30 mudde, groen- en bouwland staande en
gelegen te Oude Pekela, noordkant, stadsgrond, op nummer twee;
Perceel 2. een kamp bouwland, groot plm. twee en een half mudde, gelegen te Oude Pekela,
noordkant, stadsgrond, in de plaats nummer één;
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Perceel 3.

een dito kamp zo groot als de vorige, mede aldaar in dezelfde plaats nummer één,
stadsgrond;
De nu volgende percelen zijn gelegen te Oude Pekela, zuidkant, eigen grond, in de plaats
nummer zeven, achter het middenste verlaat:
Perceel 4. een kamp bouwland groot plm. een en een half mudde;
Perceel 5. een dito kamp groot plm. twee en een half mudde;
Perceel 6. een dito kamp groot plm. twee mudde;
Perceel 7. een dito kamp groot plm. twee mudde;
Perceel 8. een dito kamp groot plm. vier mudde;
Perceel 9. een dito kamp groenland groot plm. vier mudde;
Perceel 10. twee putten aangesneden veen met ondergrond en dal.
De verkoop wordt gehouden op verzoek van:
1. Catharina Eppes Hilbrandi, weduwe van Geert Klaassens Potjewijt, boerin, wonende te
Oude Pekela;
2. Hindrik Roelfs Onstwedder, schipper, gehuwd met Rissina Geerts Potjewijt, wonende te
Oude Pekela;
3. Klaas Harms Karssijns, schoolmeester en Harko Tjakkes Dijkstra, blauwverver, als
gemachtigden van Abraham Klaassens Braam en vrouw Femmegien Geerts Potjewijt.
Het hoogste bod op perceel 1. is geweest 2.850 gulden, gedaan door Harm Jans de Boer,
zonder beroep, wonende te Nieuwe Pekela.
Het hoogste bod op perceel 2. is geweest 150 gulden, gedaan door de horlogemaker Hindrik
Hindriks Kuiper, wonende te Oude Pekela.
Het hoogste bod op perceel 3. is geweest 150 gulden, gedaan door dezelfde.
Het hoogste bod op perceel 4. is geweest 90 gulden, gedaan door dezelfde.
Het hoogste bod op perceel 5. is geweest 130 gulden, gedaan door de arbeider Hindrik Roelfs
Meijer, wonende te Oude Pekela.
Het hoogste bod op perceel 6. is geweest 100 gulden, gedaan door Harm Jans de Boer
voornoemd.
Het hoogste bod op perceel 7. is geweest 80 gulden, gedaan door Hindrik Hindriks Kuiper
voornoemd.
Het hoogste bod op perceel 8. is geweest 100 gulden, gedaan door de kastelein Willem Melles
Pot, wonende te Oude Pekela.
Het hoogste bod op perceel 9. is geweest 75 gulden, gedaan door Hindrik Hindriks Kuiper
voornoemd.
Het hoogste bod op perceel 10. is geweest 100 gulden, gedaan door de landgebruiker Melle
Melles Pot, wonende te Oude Pekela.
De finale veiling zal gehouden worden op 5 januari 1821.
Gedaan en gepasseerd in aanwezigheid van de genoemde kastelein Willem Melles Pot en van
de deurwaarder Rente Harms Middel, eveneens wonende te Oude Pekela. [zie voor de finale
veiling: akte 003-1821].
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