
Putmans 

De naam Putmans is maar bij één persoon gevonden, namelijk bij Antje Putmans. De 

naam is nergens anders in Friesland geregistreerd. 

 

Antien Putmans, overleden vóór 1715 (volgens het weesboek), tr. Pieter.  

Antje komt voor op de lijst van hervormende lidmaten in Staveren uit 1681 (nr.111). 

 

Kind van Antien en Pieter. 

1 Jantien Pieters, overl. 1724 (volgens het weesboek), tr. Hendrik Beernts. 

 

Weesboek 25-2-1714. Er wordt f 602,50 verdeeld onder haar vier kleinkinderen (fol. 34). 

Authorisatieboek (fol.170) 25-2-1715: Testament Antien Putmans, grootmoeder van 

Hendrik en Geessien Jans. Hendrik Berents is curator pg en over de goederen van de 

grootmoeder. 

Weesboek en Authorisatie 170. Op huiden 20-02-1715 heb ik P.S. Wiarda mede burg. 

der stede Staveren geassocieert met secr. D. Radbodius mij getransporteerd ten 

sterfhuize van Antien Putmans en aldaar ter presentie van Jantien Pieters deszelfs 

nagelaten dochter bezegeling van de slooten gedaan in manieren als volgt. In de kamer 

een kist, kevy, kast.  

Aldus besegeling gedaan ten sterfhuijse (fol. 33).  

Op huijden den 25-02-1715 door P.S. Wiarda ontzegeling gedaan. In diverse zakjes met 

geld f 306 car.gld. (fol. 34). De penningen zijn aan Hendrik Beerents bij provisie alle in 

bewaringe genomen. De goederen waren als boelgoederen verkocht. Met Jelle Hendriks, 

sijnde vader van Gooik Jelles, kintskint van Antien Putmans en van haar voor 1/4 part 

mede erfgenaam deijlinge van de goederen te doen. Aldus ondertekend (fol.35).  

Op huijden 25-02-1715 bij onderget. commissaris en de secr. ten sterfhuize van Antien 

Putmans beschrijving van de goederen gedaan. Haar kindskinderen Tjebbe Aukes alleen 

toebehorende het gene hem van zijn wijlen ouders is nagelaten bestaande uit kleding en 

een nieuw testament, een zilveren lepel gemerkt GA, lijfrentebrief tnv Tjebbe Aukes. 

(fol.37). Ondertekend 1715 Wiarda en Radbodus (fol. 38).  

Op 30-10-1715 deijling en scheiding gedaan van de goederen van Antien Putmans als 

volgende gelden f 602,50. Huijs getaxeerd f 80, profijte staat f 250, samen f 636,12,4. 

Schuld f 34,-, Blijft f 602,50. Deze gelden verdeeld over Jantien Pieters f 150 (1/4), 

Tjebbe Aukes 1/4, Hendrik en Geeltje Jans 1/4 en Gerrijt Jolles 1/4 (fol. 39). De eerste 

drie bedragen (totaal f 451,-) zijn ontvangen door Hendrik Berends voor hemselfs en in 

qlt aan suiver compt. Ontvangen. En aan Gooitzen Hendriks is het bewijs getax ten deel 

gevallen op 80 en 70 samen f 150,-. Samende f 602,-. Aldus gedaan en getekend 1715. 

Het geld is op 30 oktober1715 door Douwe Radbodus aan Jelle Hendriks betaalt. (fol.40). 

Weesboek en authorisatieboek 191: Op huijden 17-02-1724 Jantien Pijters wed. Hendrik 

Beernts in leven curator over de erfportie van Hendrik en Geessie Jans, minderjarige 

kinderen van Jan Hendriks doen bewijs en rekening van de administratie tegen Secr. 

Binkes. (fol. 417) Ondertekend (fol.420). 

 

Uit bovenstaande gegevens is een beknopte stamboom te reconstrueren: 

Uit het huwelijk van Jantien en Hendrik 

1.  Jelle Hendriksz, krijgt een zoon Gooik Jelles. 

2.  Auke Hendriksz, krijgt een zoon Tjebbe Aukes, verm. ged. Stav. 8-6-1698, mr. 

schoenmaker (volgens het burgerboek 1-3-1724). 

3.  N. Hendriksdr, krijgt een zoon Gerrit Jelles.  

4.  Jan Hendriksz, krijgt een dochter Geeltje Jans en een zoon Hendrik Jans 

(beiden in 1724 nog minderjarig).  

5.  verm. Gooitzen Hendriksz. 
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