
blad 1856u 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 22 NOVEMBER 1856 
 

 OPENBARE DAGVAARDING. 

In den jare 1800 zes en vijftig, den negentiende November, ten verzoeke van CORNELIS OFFEREINS 

JANSZOON, wonende te Kloosterveen, gemeente Assen in hoedanigheid van voogd over JAN, 

GEESJE, en ANNEGIEN HOFMAN, minderjarige kinderen van wijlen JAN HOFMAN JR. en JANTJE 

BOERHUIS, ehelieden gewoond hebben te Smilde, en aldaar den achtsten October 1800 vijf en vijftig 

overleden, kiezende domicilie ten kantore van Mr. HENDRIK VAN LIER, advocaat wonende te Assen 

aan de Cingel. 
Heb ik GERRIT HOLTHUIS EKKART, deurwaarder bij de Arrondissements-Regtbank te Assen, wonende 

te Assen, uit krachte eener beschikking, gegeven door de Arrondissements-Regtbank te Assen, den 

tiende November 1800 zes en vijftig, den dertienden daaraanvolgend te Assen op de grosse 
geregistreerd. 

GEDAGVAARD: 

Alle zoo bekende als onbekende belangstellenden bij de nalatenschappen van wijlen de ehelieden 

JAN HOFMAN JR. en JANTJE BOERHUIS beide bovengenoemd: 
om te verschijnen ter rolle der Arrondissements-Regtbank  te Assen, zitting houdende in het paleis van 

Justitie aldaar, op MAANDAG den vijftienden December 1800 zes en vijftig des ’s morgens te tien uren 

ten einde alsdan te hooren en zien eisch doen; 
Dat: 

Aangezien de eischer q.d. in zijne in het hoofd dezes vermelde qualiteit, onder het voorregt van 

boedelbeschrijving heeft aanvaard de NALATENSCHAPPEN van wijlen genoemde eheliedem JAN 

HOFMAN JR. en JANTJE BOERHUIS. 
Aangezien hij verlangt rekening en verantwoording te doen van het door hem q.d. gevoerde beheer, 

over die NALATENSCHAPPEN, benevens uitkeering aan CREDITEUREN voor zooverre het bedrag der 

nalatenschappen reikt, en die CREDITEUREN hem ten deele onbekend zijn; 
Aangezien dien ten gevolge door hem conform het voorschrift der Wet de rekening en verantwoording 

met de bescheiden ter griffie der Arrondissements-Regtbank te Assen is nedergelegd; 

Het der Regtbank moge behagen te benoemen eener Regter-Commissaris ten wiens overstaan die 
rekening door den EISCHER q.d. zal geschieden en verder tot het openen, debatteren en sluiten dier 

rekening, te procederen conform het voorschrift der Wet alles met eisch van kosten. 

Ik heb voorts verklaard dat mr. ALBERT VOS, procureur bij den Arrondissements-Regtbank te Assen, 

als zoodanig voor den eischer q.d.. in dezen zal occupeeren. 
Afschrift van dit exploit, ’t welk eens zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant, en 

eveneens in de Provinciale Drentsche en Asser Courant, heb ik deurwaarder aangeplakt aan de 

vergaderplaats van de Arrondissements-Regtbank te Assen. 
De kosten zijn buiten de redactie drie gulden negen en veertig en een halve cent. 

        (Get.) G.H. EKKART. 

Geregistreerd te Assen den negentienden November 1856, in deel 27 folio 64, verso vak vier, een blad 

zonder renvooijen, ontvangen voor regt tachtig cent, makende met de 38 opcenten, een gulden tien en 
een halve cent. De ontvanger (Get.) ROIJAARDS. 

        Voor Kopij Conform, 

         A. VOS 
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J.A.L. STAP TE SMILDE 

maakt aan zijne land- en gewestgenooten door dezen bekend,dat hij op nieuw ontvangen heeft, 
duitsche en fransche KRAMERIJEN, zeer geschikt tot geschenken voor kinderen te Sint-Nicolaas; 

verzoekt een ieders gunst en belooft een civiele bediening. 


