BRON:
Stavoren, Nedergerecht, Toegang 13-36.
Weesboek 1634-1648 inv.nr. 24 bewerkt door Durk Strikwerda (1994/1998/2000/2013)
Weesboek 1655-1663 inv.nr. 26 bewerkt door Durk Strikwerda (1995)
Weesboek 1663-1673 inv.nr. 27 bewerkt door Durk Strikwarda (1993)
Weesboek 1715-1742 inv.nr. 32 bewerkt door Rob Boom (1995/2000).
Enkele aktes verwijzen naar de authorisatieboeken: AUTH. (met aktenummer).
HERKOMST: RA Friesland/Tresoar (Toegang 5, inv.nr.32).
INFO: (fragmenten, chronologisch van microfiches, deels ongenummerd).
10.05.1644. Op huiden den 10 May 1644 hebben wij Laes Heeres Burgemr. als Commissaris
Daertoe versocht ende Jan Jacobs Haersma, Secretaris der Stede Stavoren, ons verfoecht ten
huyse van Goyck Tomas weduwe van wl. Reyner Gerryts die haer ten twede bedde
begeven hebbende met Syts Symens.
Alwaer voor ons gecompareert is Goyck, geassistert met Sydts, haer tegenwoordigen man
ende Folkert Auckes haar Swaeger ter eenre ende Floris Gerryts als Curator van de
naegelatene kynderen van voorschr. Reynier ende versocht wesende tot Curator over Tomas
Reyners & Titien Reyners geduyrende de ontscheydinge.
(helaas destijds niet verder overgenomen D.S.)

Fideicommissair testament 1636: Testament van Jets Sijmons, wed. van Tomas Reijners te
Staveren.
Op huyden den 19 September 1671 gecompareerd in de Griffie ende Hoffs van Frieslandt
Ruardus Nuicolay, Not Publ. & Convoijmr. tot Hindelopen t’selve alhier geregistreert, luydende
soo volgt:
In den Namen Godes Almachtigen Amen. Inden jaere naer Christi geboorte 1637, den 30
Aprilius, hebbe ick Jets Symons dgtr. naegelatene weduwe van Tomas Reyners zn.
wonende tot Staveren.
…… laetste wille in voegen ende manieren soo volcht. Soo wille ick Jets Symons voornoemt in
gevalle mijn soon Tomas Tomas zn. sijnde mijn erffgenaem ab intestato sonder wettige
kint ofte kindern mochte geraecken te overlijden, dat als dan de goederen van mij Jets Sijmons
hem aengeerft sullen erven op mijn suster Jantijen Sijmons dgter ofte haer kinderen.
Alles oprecht T’oirconde der waerheyt hebbe ick Jets Symons dgtr. desen selffs eerst soo ick
best conde ondergeteyckent, ende voorts voor mijn sieckbedde in mijn bewoonde camer tot
Stavoren bij mij doen ontbieden naegenoemde mannen, Jicke Tietes zn. Jan Freerexen
Bentingh, Johannes Edserts ende Wypke Ages Loiter, alle buyrgers uit Stavoren, sampt
Ruardum Nicolai Notaris Publycql. binnen den Stadt Hindelopen.
In kennis van mij, desen 19 Septembr.. 1671.
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Zie ook het Fidei-testament van Thomas Gerrijts van 6 mei 1638
12.02.1645, Op huyden den 12 February 1645, hebbe ick Jochem Wybes Præsiderende
Burgemr. der Stede Stavoren als geordoneerde Commissaris in dato den 11 February 1645
mij beneffens den Secretaris Jan Jacobs Haersma getransporteert ten huyse van Allert
Reyners Brouwer die hem ten tweden bedde heeft begeven met Syts Wybrens dr. & om de
in toecomende tijden alle Disputen, verschillen & onenichheden (indien geen afscheydinge
gemaeckt wierde) comen ontstaen, voor te comen omme te maecken scheydinge & Separatie
van goederen tusschen hem Allert & sijn kynd bij Siouck Gerryts, sijn vorige wijff echtelyck
geprocreert & dat sulx wettelyck geschiede, is nae gedaene citatie voor ons gecompareert
Wybrant Gerryts Keetman, wonende binnen deser Stede als Oom over 't voorschr. weeskint &
hij Wybrant hem laten bewilligen om geauthoriseerd te worden als Curator over voorsch.
Weeskint geduyrende dese ontscheydinge.
Volgens dien sijn tot versoeck vande Curator Wybrant Gerryts in sij Qualiteyt ter eenre & Allert
Reyners voor ten anderen sijde door de ordinair Stadsbode Fedde Hendrix & Ittien Syuerts,
uitdraechster, Daerin versocht alles beschreven. o.a. Een Snab met SIOUCK GERRITS
TRIN GERRITS
Veel scheeps"parten" o.a.
1/64 part aen Bartle Foppes schip
1/32 part aen Gerryt Reyniers schip

Nakomelingen van Sackle Jellesz
I. Sackle Jellesz, geboren voor 1553, koopvaardijschipper en burgemeester te Staveren, trouwt Ant
Galtjens, overl. na 1614.
Uit dit huwelijk:
1.
Holck Saeckeles (zie verder).
2.
An Saeckeles (zie verder).
3.
Jantien Saeckeles.
4.
Gerrit Saeckeles (zie verder).
5.
Joll Saeckeles.
6.
Syts Saeckeles.
7.
Andries Saeckeles
1. Holck Saeckeles, trouwt 1. Age Andriesz Oudewagen, koopvaardijschipper te Staveren, weduwnaar
van Hilliegen Algers, zoon van Andries Andriesz Oudewagen; trouwt 2. Hendrick Gerrits Maes, houtkoper
in Amsterdam. Beide huwelijken bleven kinderloos.
2. An Saeckeles, trouwt Jelle Jans, koopvaardijschipper te Staveren.
Uit dit huwelijk:
1.
Reyner Jelles van Stavoren, volgt IIIa.
2.
Jan Jelles van Stavoren, volgt IIIb.
3.
Fokel Jelles, trouwt Jaytie Hilbrants, molenaar te Staveren.
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3.

antien Saeckeles, trouwt 1. Anne Allerts; trouwt 2. Reyner Reynersz Backer,
koopvaardijschipper te Staveren, overleden omstreeks 1636. Uit het tweede huwelijk zijn
geen kinderen bekend.

4. Gerrit Saeckeles, koopvaardijschipper en later brouwer en burgemeester te Staveren, overleden
omstreeks 1639, trouwt voor 1622 Sibbel Tiernes, overleden omstreeks 1640, dochter van Tierne
Aelckes en Tryn Idsdr. Ids Tiernes, de broer van Sibbel, was eveneens bierbrouwer te Staveren.
Uit dit huwelijk:
1.
Wybrand Gerrits.
2.
Jel Gerrits.
3.
Sjouk Gerrits, trouwt Staveren 12 febr. 1632 Allert Reiners, brouwer te Staveren.
Allert trouwde vervolgens Syts Wybrens.
4.
Jelle Gerrits.
5.
Joll Saeckeles, trouwt Auke Gaeltjens, koopvaardijschipper te Staveren, overleden in 1608, zoon
van Galtien Auckes en Aytsie Wyggers.
Uit dit huwelijk:
1.
Folckert Aukes.
6.
Syts Saeckeles, trouwt Symen Reynersz Backer, koopvaardijschipper te Staveren.
Uit dit huwelijk:
1.
Sipkjen Symens Backer
2.
Antje Symens Backer
3.
Rigt Symens Backer.
7.
Andries Saeckeles, overleden 30 aug. 1620, koopvaardijschipper te Staveren, trouwt
Ithien Andries Oudewagen, dochter van Andries Andriesz Oudewagen, overleden
omstreeks 1624. Zij kregen geen kinderen.

27.02.1645 Op huyden den 27 February 1645, hebbe ick Jochem Wybes Præsiderende
Burgemr. der Stede Stavoren als geordoneerde Commissaris mij met d'Secretaris Jan Jacobs
Haersma versocht ten huyse van Jelle Wybes, alwaer Bauck Foecke dr. sijn wijffs moeder
verstorven was en is voor ons alsoo verschenen Mary Agges dr. echte wijff van Jelle Wybes &
met assistentie
derselve voor één vijffte part Erffgenaem
1/5( part)
Agge Michiels wonende tot Wolseynd voor hem selffs,
Seyn Sipckes wonende tot Balck, als man & voogt van
Hiltie Michiels dr. sijn wijff, Daervoor de rato caverende
oock te samen voor een vijffte part Erffgenaem
1/5
& Waentien Claese dr. echte wijff van Poulus Aennis
met advys & adsistentie derselve, wonende in Lemmer
mede voor een vijffte part Erffgenaem.
1/5
Sibbeltien Martens dr. echte huysvrou van Doede Reyties
met advys & adsistentie van deselve, woonagtig te Stavoren
insgelijckx voor een vijfte part Erffgenaem.
1/5
& Mr. Jan Coppens, wonende tot Sloten, als Curator ad actis
over de naegelatene weeskynders van w: Foecke Agges
met des selvs kyndere moeder in p.soon oock voor een
vijffte part Erffgenaem
1/5
Alle kynder & kyndtskynderen van w: Bauck Foecke dr.
d'welcke nae gedane staet van goederen entscheydinghe
& divisie hebben gemaeckt in voegen soo volght etc.
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Huw. Stavoren 05-12-1669
Marten Jelties en Sydt Agges
† 1645

1/5

|
Mary Agges
Agges
Jelle Wybes

Agge .......... x Bauck Foeckes
|
|
1/5
1/5
1/5
|
|
|
|
....?...... Agges
....?.... Agges
....?... Agges
Michiel .........
|
|
Agge Michiels

Claes ……
|
|
Waentien Claes

Hiltie Michiels
Seyn Sipkes

Paulus Annes

1/5 deel)

|
Foecke

Marten .........
|
|

NN
|
|

Sibbeltie Martens

"kinderen"
Doede Reyties
- durk strikwerda
1994 -

“Een”:
x 19-02-1643 Sloten:
Doede Reynties (Warns) met Sibbeltie Martens (Sloten)
x (3de Pr.) 29-12-1633 Lwd: Foecke Agges (Lwd) met Doedtie Hylckes (Sneek) [Meyns, ~ 14-08-1639 Sneek]
x 25-11-1642 Sneek:
Foecke Agges (Sneek) met Elck Meynerts (Sneek)
[Aegge, ~ 09-07-1643 Sn., Aegge, ~ 03-11-1644 Sn., Idtie, ~ 10-01-1647 Sn., en Meynert, ~ 21-01-1649 Sn.]

25.09.1645. Op huyden den 25 Setember 1645 heeft Jan Jans præsederende Burgemr. als
geordoneerde Commissaris hem volgens zijn Commissie in dato, met den Secrts. Jan Jacobs
Haersma der Stede Stavoren, getransporteert ten sterfhuyse van w: Frans Heyns Tinnegieter
ende aldaer ten versoecke van Doyttie Hotties, als Oom ende geauthoriseerde Curator over
voors. Franse naegelatene twee weeskynderen bij w: Wipck Hotties in echte getogen
genoteert & beschreven alle goude, silver, tinne, gemunt & ongemunt silverwerck Oebli(gatie)s
& andere saken bij w: Frans beachter gelaten & ten Sterfhuyse befonden. Alles in voeghen
soo volge
Silverwerck
Seckere Drie silveren lepels,
op elx staet twe Wapens met vier letters als I I T P
Item noch een sulveren lepel Daerop staet A # S.
(# = een A met daar doorheen slingeren een S.)
Item een sulveren Schorthaack, Daerop staet IANTIEN HEINS Do.
Item een silver onder riem? Daerop staet WIPCH HOTIES 1620
Item een sulver Snab, Daerop staet WIPCK HOTIES 1629
met twee silveren kettingen
Item noch seeckere Coopb(rief) van't huys (& Stede staende & gelegen op't Zuyd eynde in't
Zuid Wester Quartier) bij w: Frans naegelaten, beswaert met 30 St. Jaerlyx grondpacht de
Stede Stavoren competerende. in dato den 25 Mey 1640.
Item Copie van d'Entscheydingh tussen Frans & Tiepcke, sijn broeder, als oock verscheydene
Quytan(ties) & Oeblies tot laste van hem.
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|
|
Tiepcke Heyns

|

Heyn
Hottie
.
|
.
|
|
|
Frans Heyns x Wipck Hoties
Doytie Hoties
|
|
|
.
|
NN
NN

06.01.1647. Op huyden den 5 January 1647 heeft Grate Allerts burger der Stede Stavoren,
als geauthoriseerde Curator van Pyter Tomes, naegelatene weeskynt van Oiky?? Allerts bij
Tomes Jans in echte getogen is over overstane van mij Joost Jongestall als geordn.
Comiss. en Jan Jacobs Haersma, Secret. der Stad Stavoren reekeningh, bewijs, reliquien van
sijn bewint Administratie dien hij sedert sijn instatutie van des weeskynts hoedene, heeft
gehadt in handen van Claes Claeses Majors wesende, als man ende voogd van
voorsch. Pyter & als geauthoriseerde Curator o.a. 1637, den 10 Febr. van Secrt. Frans Eikema
ontfangen de Somma van een hondert ses en tseventigh Gls 7 Stvs.

19.02.1646 Sioerd Pyters, Burger & Goudsmid binnen Stavoren ten echte gehadt hebbende
Wimpck Grates dr. d'welcke versturven wesende, hem wederom ten anderen bedde heeft
begeven met Mary Sybrens dr. alwaeromme nodigh sij dat divissie & ont-scheydinge tussen
hem Sioerd voorst. & sijn kynderen bij Wimpck Grates dr. voorst. in echte geprocreert nopen
hem een staet van goederen gemaeckt worde tot voorco-minge van questie, is't dat op den 19
Febr. 1646 voor ons Jochum Wybes præsederende Burgemr. der voors. Stede als
gecommiteerde Commissaris & Jan Jacobs Haersma, Secrt. der selve Stad gecompareerd sijn
ten huyse van voors. Sioerd sijn præsent verschenen d'selve Sioerd aen eene ende Jelle
Wybes burger & Mr. Schoenmacker tot Stavoren als Curator ad actis divisionis over
d'minderjarige weeskynderen bij Wimpk Grates dr. naegelaten sijnde, drie in getal.
Pyter Sioerds, als nu majoris sijnde voor hem selffs & Rinsck Sioerts dr. met Saecke
Poppes haer man in persoon geassisteert & gesterkt aen de andere sijde van welcke
goederen staet gemaeckt is, soo volght o.a.
Item, twe ...... boecken soo cleyne als grote bij Grate Reyners?
des kynder w: wesse Vader naegelaten Grate Sioerds dr. de jongste van Sioerd Pyters
besproken.
Wesen van in Massa seeckere huys & Stede sampt Mouterij cum annexis, strekkende voor
van den halve Delft tot agter aende Zedyck, staende en gelegen in't Zuyd Wester Quartier der
voors. Stede, hebbende Wybe Wybes ten Zuyden & Thomas Tijs ten Noorden, alwaer Sioerd

Studiegroep Oud Staveren, oktober 2013

Blz. 5

althans in woont & gebruyckende en dewelcke ter prijse getauxeert op drie duisent een
hondert Car. gls. Daervoor deselve Sioert Pyters de gemelte huysinge & mouterij sampt pad?
van dien cum annexis als vrij eygen in't gehele sal hebben & toebehoren.
Item nog seven hondert Car. gls. van seste pt. van seeckeren Sate lants aen Ids Pyters
vercogt 700 - 0- 0.
Item 498 - 8- 0. gecomen van seste part van seecker huys & erv tot Bolsvert, hem Sioerd
competerende.
Een silveren lepel Daerop staet DIRCKIEN SIOERS
Item een silveren lepel Daerop staet AN SIOERS
Item een cleyn kynder lepeltie voor Grate Sioerts.

01.07.1646. Op huyden den 1 July 1646 compareerde voor mij Oencke Barteles, burger tot
Stavoren voor mij selffs, Hylke Douwes als man & voocht van Sithj Bartle dr. sijn wijff & met
deselve in persoon & Jacob sytties als Curator over Bartle Bartles naegelatene weeskyndt
bij Att Dirx in echte geprocreert & met d'selve in p'soon. oock desen gest den p'soon van
Gerryt Bartles ende Turck ..yen wesende alle van Bartle Bartles in leven burgem. in Stavoren
onsen W. vader present Beste vader considererende dat niemant langer in massa behoeve te
verblieven als 't hem ofte haer believe, hebben ten overstaen van Andries Andries Oudewagen
Burgemr. deser Stad als geauthoriseerde Commiss. & de secrt. Jan Jacobs Haarsma ten
sterfhuyse van voorschr. Bartle vergadert wesende enz. enz.

|

Bartle ...... x ....... ........
|______________|
|
.

|
|
Oencke Barteles Sithj Barteles
Hylke Douwes
|_______________|

|
1630
1643
Bartele Barteles x Adt Dirx x Jacob Sytties
|___________|
|
|
|
|
|
1650 |
Bartle Bartles
Trijn Jacobs
D. Strikwerda - 1994

dtb 686 xX 10 Jan.1630
--------------dtb 685 xS 5 Juni 1653
dtb 685 xS 8 Dec. 1679
Gedoopt Staveren:

Bartle Bartles (Stv.)

& Att Dircx (Stv.)

Bartele Barteles
Bartele Barteles (Stv.)

& An Douwes
& Hylck Feddes (Stv.)

Adt Barteles 1 Aug. 1658
At Barteles 19 Jan. 1681
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Op huyden den 6 July 1666 heb ick Allert Imes nu in tijden praesiderende Burgemr. mij
beneffensde Secretaris Jan Haarsma ten versoecke van Jelle Wybes Schoenmaecker &
Baerntie Hemerts wedue? Van Jan Jaytties als moey ten sterfhuyse van Symen Hemerts ende
Saeptien Friesckes in tijden e.l. getransporteert & aldaer ter presentie van Pieter en Cornelis
Jacobs gebroeders en Omen met de naegelatene weeskinderen van W. de Echtel. & Jelle
Wouters als Neef.
18.07.1646 (zie ook 29.06.1646) Op heden 18 Juni 1646, Alsoo Symen Jelles, burger binnen
Stavoren, hem wederom ten echte heeft begeven met Jel Annes, waerdeur uitwysinghe & divisie
nodigh sij van questien & misstanden voor te comen dien in toecomende tijden solden comen
ontstaen & ten eynde wettelyck niet ordere in voorst. saecken gedaen werde is't dat nae gedane
cituatie voor Jochem Wybes, Præsiderende Burgemr. als Commisaris & d'Secretaris Jan Jacobs
Haersma gecompareert sijn Murck Jans, burger der stad Sloten & Symen Anderies Oudewagen
burger binnen Stavoren versocht & genomineert wesend tot Voormonden over de twee
naegelatene weeskynders die hij Symen in echte geprocreert heeft bij Sieuck Bouckes dr. zijn
scheydinge tussen hem Symen ende sijn voorst. weeskynderen te maecken.
Stv. 1646

Sieuyck Bouckes x Symen Jelles x Jel Annes
|
| |
|
|
.
|
|
NN
NN

ten huyse bevonden
Daerbij genomen het erff ofte tuyn in't Spyckervelt, sijnde naest Epe Tierx
gelegen & gestelt ter Somma van Drie honderd ende vijftich Car. gls.
Verder competeren hem een hooft aff ses eynsen fenlants leggende
over hoogh & laagh in Lutke Helling.
Item, noch ses eynsen & een verndel fenlants leggende over hoogh &
laagh in't Spijkervelt.
Item, noch een vierdepart van seecker men'b lant bij Molqueren gelegen.
Item, twee hoofden maedtlant in de Garn-wolde agter Warns.
Item, d'vierde part van seeckere fenne lants ten Oosten van Stavoren gelegen,
te weten van Harmen Jansen & rud? Wachter land Item, seecker half hooft
maedland leggende agter Molqueren met Beyts Hans land aldaer vervallen.
Item competeren de kyndere oock allen seeckere Huys & Stede cum annexis,
staende & gelegen in't Zuyd Ooster Quartier, 'twelcke als nu bij Symen bewoont
wordt, het hoogh-huys genaempt.
Oock Amotatie gedaen van w: moeders silver werck, soo folght
Eerstelyck, ses silver lepels waerop staet RB
Item een silver beker, Daerop staet SIEW REINS DOCHTER AN 1641
Item een silver rinkelbel met een silver kettingtien Daerop staet BS
Item een silver vingerhoed waerop staet SIEVCK BRORS
Item een silver smelt daerop staet SOVTIEN BRORS
Item een goude ring oft Draeck Daerop staet BROERKE REINS SIVIRK RINNE

899 - 8- 12.

23.07.1646 Op huyden den 23 July 1646, heb ick Douwe Symons praesiderende Burgemr. als
geordonneerde Commissaris mij beneffens de Secretaris Jan Jacobs Haersma getransporteert ten
huyse van Sybren Jouckes, alwaer voor mij door wettelicke citatie gecompareert zijn: voorschr.
Sybren ter eenre ende Fock Hilckes gecomiteerde uitten kerkenraad wegens twee naegelaten
weeskinderen van w. Syuert Andries & ………… in tijden echtelieden met namen Jan Syuerts
zoon & Sibbel Syuerts dr. & Claes Claesis als geauthoriseerde Curator over Feyck Syuerts een
naegelaten weeskind van Syuert & …… over d’ naegelaten weeskinderen van w. Symen Gerrijts
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ende Joll Andries in tijden egtel., namentl. Trin Symens, Andries Symens & Feyck Symens,
alle Erffgenamen van w. Griettien Andries hun moeye ter andere zijde.
Er volgt nog een acte:
Alsoo Griettien Andries in leven echte wijff van Sybren Jouckes, burger in Stavoren & verstorven
is sonder kynderen nae gelaten te hebben, nochtans nodigh zij dat ontscheydinge gemaeckt worde
van haer naegelatene goederen met Sybren Jouckes gemeen sijnde, ende gemerckt ick Douwe
Symens Burgemr. der voorschr. Stede Stavoren als Commissaris beneffens den Secretaris
gecomiteert ben om alles nae behoren te inventariseren ten huyse van Sybren Jouckes voorschr.
& alsaer nae gedane beschrievinge gemaeckt ter praesentie van Claes Claeses als
geauthoriseerde Curator over Feyck Sioerts mede naegelaten kyndt van Sioerd Andries & oock
over die naegelatene weeskynderen van Jol Andries, namentlyck Trin Andries & Feyck Andries,
sampt Focke Hylckes als gecomiteerde uitten kerckeraadt van wegen d’ twee naegelatene
jongste weeskynderen van Sioerd Andries namentl. Jan Sioerts zn. en Sibbel Sioerts dr. t’ regte
hebben volgens ’t bescheyd Daervan sijn alle erffgenaemen van voorschr. w. Griettie Andries,
hun Moeye enz.
In de bezittingen o.a.
Een silveren beecker daerop staet DOUWE FREERKS
EN GRIEDT ANDRIES 1628.

x 01-02-1652 Stv. Douwe Andrieszn. met Antie Jacobsdr.
x 06-05-1655 Stv. Douwe Andries met Metien Fransen
--x 14-03-1652 Stv. Andries Symons met Lysbet Andriesdr.
--x 24-09-1676 Stv. Symen Wopckes met Feyck Douwes.

--------

27.07.1647 (destijds maar een gedeelte overgenomen) Op huyden den 27 July 1647 hebben
wij Jan Wybes praesiderende Burgemr. als Commissaris & Jan Jacobs Haersma Secretaris
der Stede Stavoren ons ten verzoeck van Syts Cornelis naegelatene weduwe van w. Focke
Holles tot haeren huyse verfoecht, gesterckt met de here Jongestal, haer neef, raed ordin.
inden Hove van Vrieslant & Symen Andries Oudewagen, haer schoonvader & elx gepredeert
tot beschrievingh & inventarisatie van alle den voors. sterffhuys goederen, soo mobilen,
huysrade, gold, silver, gemunt & ongemunt ter presentie van Syt voorschr. ende Antie
Symens haer moeders, in voegen als volgt voor & aller de comparant tot beschrievinge
vande voors. goederen zijn getreden hebben voor eerst Holle Piers als vader van
voors. Focke, & Pier Holles zijn broeder welcke gesiteert (?) wesen & mits hen conperitie
geaccuseert (?) . . . . . . versoeck dat zijn door . . . . . . vandien sullen verteecken zijn
als vogt:
Erstelick een Oblie holder tot laste van de Stadt Worcum & ten profytte van
Cornelis Sioerts & Antie Symensdr. echtel. tot Stavoren van een duysent Car. gls
capitael in dato den 7 may 1620.
1000 - 0 - 0.
Met een Oblie holder tot laste van Aernt Alberts & ten profytte van Focke Holles
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& Syts Cornelis van twee hondert Car. gls capitael
200 - 0 - 0.
Met een Oblie holder tot laste van de Landschappe van Vrieslandt & ten
profytte van Antie Symon als voorstanderse van Syts Cornelis, haer kind bij
Cornelis Sioerts in echte getogen van een duysent drie honderd Car. gls
Capitael, in dato den 16 Jan. 1638
1300 - 0 - 0.
Met noch een lijfrente brieff holder & tot laste van’t Noorder Quartier & ten
profytte van Antie Symons van all? Capitael staen ten lijve van Syts Cornelis
haer dochter tegen vier & veertich Car. gls 8 stvs jaers in dato den 12 May 1628 400 - 0 - 0.
Met noch een Coopbrief van seeckere thuyn leggende in’t Spycker veld,
hebbende Hendrick van Raan ten Zuyden naestbij, Focke Holles & Syts Cornelis
echtel. gecogt van Doyttie Hottes voor d’somma van vier hondert & tien Car. gls
in dato den 1 Novemb. 1646. Item noch een schuyttien met zijn toebehoren
3709 -10 - 0.
Item 3/342 part Scheeps aent schip bij Focke Holles voor desen gebeert,
gerekent op
1125 - 0 - 0.
Ende heeft Syts Cornelis verclaert dat sy alle der sterfhuys goederen heeft &
genen gell? hiervor is geannoteert & geinventariseert sonder te weten datter
noch yets meer is.

22.05.1655 + AUTH. 42 Op huyden den 22 May 1655 heb ick Holle Piers, nu in tijden
praesiderende Burgemr. als in desen geordonneerde Commissaris, mij beneffens de
Secretaris Jan Haersma volgens sijn Commissie getransporteert ten huyse van Douwe
Andries Keetman Burgem. der voorschr. Stad, dien hem ten tweeden bedde met Mettien
Frans Eikema hadde begeven, sulx nodig is datter ontscheydinge tussen d’voorschr. Douwe
& sijn kynt, genaemt Feyck, bij Antie Jacobs sijn vorig wijff enz.
o.a.
Item noch seeckere huysinge en steede sampt Sout keet met alle gereedschappen
staende en gelegen in’t Noord-Wester-Quartier alhier hebbende Hilbrant Diurres,
backer ten Noorden en Claes Claeses Mr. Schoenmacker ten Suyden, bij & door
Douwe Selffs bewoont en gebruyckt, welk getauxeert en geaccordeert in voegen
dat Douwe Andries d’selve heeft aengenomen voor
4337-15 - 0.
(Douwe wordt als eigenaar van de noordelijke zoutkeet, hier als Keetman vermeld)
Item aen turff inde Keet ’t gene te bruycken, geimployeert sal werden.
o.a.
Eerst: 1 Sulveren Smelt, Daerop ANTIEN IACOPS dr.
Item 1 Sulveren Snab, Daerop staet ANTIEN JACOPS
Dubbel plat kettingh, een rood fluele buydel met een
swart fluelen scheed met sulver beslagen,
Daerop staet FEITE WIPCKES
Drie sulveren hefte messe, staet op de eene FEICK WIPCKES & op de andere
twee ANTIEN JACOBS.
3 Barnstenen heften, op de ene staet FEICKE VIPKES op d’andere ELCK
ELCKESDR. enz.
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Op huyden den 25 Juny 1647 Compareerde voor mij Jochem Wybes, praesiderende Burgemr.
……….. Mettien Frans Eikema, olt 17 jaeren voor haer selff & voor Tetman Frans Eikema, olt
13 jaer, haer broeder wesen voor soo veel nood gesterckt & geadsisteert met mij Comissaris
Requirant ter eenre & Mr. Jacob Pastoor Not. Publ. & Jan Jacobs Haersma Secretaris der
voors Stede Requireerde ter andere sijde.
Gehoort ’t versoeck van Requirante & acceptatie van Requireerde Authorisere ick Commis.
d’selve Requireerde tot Curator over Mettien Vrans Eikema & haer broeder.
In de marge staat:
Op huyden den 13 Aug. 1655
is door mij Douwe Hendrix Schefma?? nu in tijd praesiderende Secretaris gecompareerd
Mettien Frans Eikema, gesterckt met Douwe Andries, haer man
enz.
22.07.1657 Allert Hiddes Brouwer, Claesje Wiebes wed.v.Alert, gesterkt met Wybe Allerts,
haer vader en Jelle Wybes. Schoonvader Andries Jelles als curator. Pyter Wybrants absent.
22.01.1661, ........................ heb ick Commissaris mij beneffens de Secret. Jan Haersma
getransporteert ten huyse van Boyn Sipkes, alwaer voor mij gecompareert zijn Sibbel
Tomes, egte huysvrou van Johs. Johs & Sipck Tomes, egte wijff van Dirck Gales, gesterckt
met d'selve
d'welcke d'mobilen huysrade, Bedden & Beddekkeren & linnen door Jik..?? Jelles,
uytdraechster, soo doenlick aen twee gelijcke delen gelecht, dien volgens hebben d'selve van
elxanders geloten Juesente?? (innocente?) Reyner Pytters tot Stavoren & Abbe Hinnes? tot
Warns, hun Curatoren & Trijn Hiddes hun Moey ten overstaen van ons Commissaris &
Secretaris welk doen ten deele gevallen is als volght Dirck Gales Eerstel. 27 lakens item ses
mouw hemden
enz. enz.

x 07-11-1658 Stv. Dirck Gales met Sipck Tomas
(er is op 25-08-1638 te Stiens gedoopt een Dick als z.v. Gale Dircks)

Een Aag Hiddes en ”Trijn Hiddes enigszinds innocent” (Authorisatie-boek HO 1710) d.v. Hidde
Lieuwes.
16.03.1666. Zeer beperkt overgenomen. Op huyden 30 January 1666 heb ick Gale Hamckes,
mede Burgemr. enz.
…… ten sterfhuys van Rienck Sasckers en Tiarcke Claes dr. in tijden Echte l. te Stavoren
enz.
weeskind Sasker Riencks olt in’t 14de jaer
In inventaris lepels met R.S.T.C en O.P.
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16.03.1666. Op huyden den 27 Marty 1666, heb ick Douwe Andries Ockes praesiderend
Burgemr. gesocieert met Jan Jacobs Haersma ten versoeke van de kinderen, Erfgenamen van
Fed Wybes, laetste vrouw van Claes Heynemans, ten sterfhuyse van Wybe Claes
Heynemans, in leven herbargier buyten inde Stadtsharberg der voorschr. Stede erfgenaeme
van de selve
ter pressentie van Pier Claes ende Borres Heynemans sampt andere kinderen op’t kleyn
kamerties boven’t Kantoor, alswaer de brieven ende boeken sampt geld sijn opgesloten met
twee zegels ende op de achter opcamer ’t ooster huys van de kevey alswaer ’t silverwerk met
eenich linnen is afgesloten met twee zegels toegesegelt in groen wasse met een witt pepyer
overgetogen.
Eerstelyck 12 silveren lepels
item 2 silveren koppen
item 1 silveren bekertien
enz. enz.
-------------------
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Op huyden den 19 April 1666 zijn voor mij enz. ten versoecke van Maria olt 26 jaeren,
Iner? olt 22 jaeren, Eefjen olt 20 jaeren, Dieuwke Claes Heineman olt 17 jaeren, gesusteren
ende Borres Claes Heineman, olt 15 jaeren ende Fed Wybes dr. E.L. alhier gewoont
hebbende.
43 lakens
11 groote tafellakens
1 kleyn tafellaken
48 zerwetten
17 sloopens
3 cleyne sloopens enz. enz.
vijf lepels, daerop F W (Fed Wybes)
drie lepels, daerop M W PE.DB.CH
twee lepels, daerop C H (Claes Heineman)
een lepel, daerop W.H. 1663 (Wybe Heineman, wat was er in 1663 ?)
een lepel, daerop B H (Boris Heineman)
een lepel, daerop F S F W (en wie staat hier als FS bij Fed Wybes ?)
een zoutvat, daerop C H F W (Claes Heineman en Fed Wybes)
een beeckertien, daerop CLAES HEYNE MAN, FETTJE WYBES 1653
Op huyden den 26 May 1666 ten sterfhuyse van Wybrandus Heyneman enz o.a. Met een
hantschrift van 37 Car. gls tot laste van Ruardus Hocquarda, ten profyte van Wybrandus
Heyneman in dato 1 Nov. 1662.
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06.07.1666 Op huyden den 6 July 1666 heb ick Allert Imes nu in tijden praesiderende
Burgemr. mij beneffensde Secretaris Jan Haarsma ten versoecke van Jelle Wybes
Schoenmaecker & Baerntie Hemerts wedue? Van Jan Jaytties als moey ten sterfhuyse van
Symen Hemerts ende Saeptien Friesckes in tijden e.l. getransporteert & aldaer ter presentie
van Pieter en Cornelis Jacobs gebroeders en Omen met de naegelatene weeskinderen van W.
de Echtel. & Jelle Wouters als Neef.
24.07.1666 Op huyden 24 Juli 1666 heb ick Wybrant Fockes Koyker mede Burge mr.
enz.
Op huyden den 25 Augustus 1666 heb ick Allert Imes mede Burgemr. ……. enz
Willem Barents olt 22 jaeren, Griet Barents olt 19 jaeren, Teys Barents olt 18 jaeren, Anton
Barents olt 16 jaeren, Sytti Barents olt 14 jaeren, kinderen van Barent Willems Visser
-------Op huyden den 6 July 1666 heb ick Allert Imes nu in tijden praesiderende Burgemr. mij
beneffens de Secretaris Jan Haarsma ten versoecke van Jelle Wybes Schoenmaecker &
Baerntie Hemerts wedue? van Jan Jaytties als moey ten sterfhuyse van Symen Hemerts ende
Saeptien Friesckes in tijden e.l. getransporteert & aldaer ter presentie van Pieter en Cornelis
Jacobs gebroeders en Omen met de naegelatene weeskinderen van W. de Echtel. & Jelle
Wouters als Neef.
------Op huyden den 30 Jyly 1666: Jacob Floris Mr. Kistemaker ten sterfhuyse van Baernt Willems
Visser en Fed Ages ( Trijn Barents x 16-10-1664 Stv. met Jacob Floris)
Op huyden den 28 Augustus heb ick Allert Imes, mede Burgemr. op versoek van Folkert
Symens & Pier Bartles, burgers binnen Staveren, curatoren over de nagelaten kinderen van
Barent Willems en Fed Ages in tijden E.L. te Staveren.
(Pier Bartles was een broer van Foppe die getrouwd (09-12-1655 Stv.) was met Grietien
Brents) .

Item seeckere Coopbrief van 2 ½ voet erf achter de huysinge waerop de keet is gebouwt bij
Tiaerd & Jacob gebroeders gecocht van Wiebe Symens in dato 15 Maert 1639.
Item een Pouratie van Soutsieden tot Stavoren in dato 5 April 1664
Item een Coopbrief van seeckere thuyn of hovinge cum anexis, liggende over de olde Stadts
graft in’t .Noord Oster Quartier, bij Agge Syties gecogt van Epe Tierx Albert
Dircx in sijn qut. van 380 lb. in dato May 1653.
(Dus een “Tuyn” in het NOQ tussen de nu genoemde Achterdelft en de Stadsgracht.)
Item een Coopbrief van Seeckere huys en Steede staende en gelegen in’t Zuyd Wester
Quartier, met de Gerechte van Steger, bij Agge Syties & A . nis Cornelis echtel. gecocht
van de erffgen. van Foppe Alberts in dato 9 Febr. 1627.
Item een scheydingsbrief tussen Agge Syties ende Scholte Scholtes in dato 11 April 1653.
Item een accoord tusschen Baernt Willems Visser in qlt. & Scholte Scholtes, in dato 28 Juny
1662.
Item een Copia quit. van Andries Puters van toehaecke? van land op Vroumied in dato den 28
Sept. 1`616 met danotaten?
In een kist:
Eerstelyck vijf gouden slang ringen, Daerop staet AGGE SYTTIES FED PIETERS Anno 1618.
en Een silveren ..
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---------------------14.03.1668. Op huyden den 14 Maert 1668 Comparreerde voor mij Tiaard Wopkes mede
Burgemr. als in desen geordonneerde Commissaris beneffens de Secretaris Jacob Fockes ten
versoecke van de naegelatene kinderen van W. Dirk Jansen Watermuller in de Noordermeer
bij & voor ons verschenen sijn Etj Hopkes, die als moeder & wettige Tutrix over haer kindt bij
Gerryt Dircks geprocreert.
Gesterkt met haer vader Hopke Seerps & wij de veschulde & profyte van Dirck voors. Staet
van goederen deurgesien hebbende & bevinde ick Etj voorn. als moeder & wettige tutrix over’t
voorn. kindt, gesterckt met mijn vader voorn. des sterfhuys goederen refinderende & afstand
vande selve te doen, verclarende derhalven dat Jan Dircks soone van Dirck voorn. ’t selve
sterfhuys goederen mag soecken te redden soo als sij best geraadsaem vinden sal,
beloovende hem Jan Dircks niet met te samn noch namens wegens het weeskindts goederen
onder verbandt van alle onse goederen geen exampt met submissie in somme opregt ’T
oirconde onse handen Beneffens de handen van de Commissaris & Secretaris.
Datum utsupra.

-----------------------------------18.09.1668. Op huyden den 18 Sept. 1668 heb ick Gale Hamckes, mede Burgemr. als in dese
geordoneerde Commissaris mij beneffens de Secretaris J. Fockens getransporteert op de
Raadhuyse der Stede Stavoren ten versoecke van Sipke Martens & Alert Annes om te
maacken ontscheydinge & Liquidatie van Marten Goyckes & Tryn Sipkes nagelatene
goederen welcke voorgenoemde Sipcke ter praesentie van ons Commissaris & Secretaris en sijn broeder Jacob Martens gesterckt met Wypcke Ages Loyter, Alert
Annes als oom van Melis Stevens den Rendants wijlen susters kint & Hendrickien Stevins
haer sterck maackende met Hendrick Anderes ....anders behoorlijck bewijs &
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liquidatie aen dese vooren geschr. persoonen van sijn administratie & bewint dien hij sedert
sijn institutie heeft gehadt als volght:
en dan volgt: Ontvangh
In de “Uitgaef 1664” o.a. Den 31 October aen Trijntien Jacobs in de seperij van de twe
Kronen betaelt volgens reeckenninge, luyt quytantie 22 - 2 - 0.
Zie ook het Fidei-commissiair testament van de weduwe van Goycke Martens († voor 1651)
1668

|
Marten Goyckes x Trijn Sipckes
Poulus
|
|
|
|
.
|
|
|
|
|
Alert Annes x Marie Poulus
Steven Poulus x Syt Martens Jacob Martens Sipcke Martens
|
|
|
|
| .
|
|
Melis Stevens Hendrickien Stevens
x 30-11-1656 Stv.
Steven Poulus met Syt Martens.
x 18-12-1664 Stv.
Sipke Martens met Hidtje Roelants.
x 13-09-1668 Stv.
Jacob Martens met Metie Michels
(Jacob Martens ~ 13-12-1644 Stv.)
-----Hendrick Stevens ~ 04-11-1655 Stv.
Melis Stevens ~ 23-08-1657 Stv.
----x 02-10-1659 Stv.
Aeldert Annes met Marie Poulus

21.09.1668. Rekening van Ontvang en Uitgaav die Galtie Rinners als Curator over Rinner
Grates sijn wijlen broeders weeskint sedert den jaer 1663 tot dato deses heeft gehadt,
gedaen voor den Burgemr. Scholte Scholtes als Commissaris & Jacob Fockes als Secretaris,
ter presentie van & aanhoren van Commandeur Dirck Gales mede geauthoriseerde Curator
over het gemelte weeskindt Rinner Graates & heeft van sijn ontfanck & uitgave rekeninge
gedaen so volgt op heden den 21 september 1668
o.a.
Ontfang 1663, Den 28 Marty van Trijn Reyners ten huyre ontfangen van het landt genaemt het
Pompstuck, negen en veertig Car. gls vier Stvs.
Noch den 28ste dito wegens het weeskint van 1/32 part scheepsuitgifte van mijn eygen schip
ontfangen twintich Car. gls.
Den 8ste dito van Wybe Greels Mr. Scheepstimmerman ter sake van vierhondert Car. gls
Capitael tegens 4 pr cent ontfangen sestien Car. gls.
Den 6de Juny van Griet Douwes van Landhuyr op de voor Egh gelegen, ontfangen 30 Car. gls
Den 10de Oct. wegens des weeskindts 128ste part scheeps aan het schip tot uitgift ontfangen
6 Car. gls.
Den 15 November van Tiaard Hanckes ter saacke van 18 ste part scheeps tot Uitgifte
ontfangen 12-10-0.
Den 8 December van 1/32 part scheeps dat het weeskindt aen Rendants eygen schip heeft
ontfangen tot Uytgifte de Somma van 100-0-0.
Ontfang 1664 o.a.:
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Den 9 Mayus van Tiaard Hanckes ontfangen de somma van twalef Gls. tien Stvs ter saacke
van 128 ste part scheeps.
Den 13 Mayus van Feyck Galties des Renants moeder ontfangen ter saacke van toe
warderende goederen 50 Gls. 6 Stvs.
Den 15 Mayus van Wybe Greelds Schuytemaker een jaar intresse van vier hondert Car. gls
Capitael tegens 4 % 16-0-0.
Ontfang 1666 o.a.:
Den 7 May van Wybe Greels ontfangen de intressen 16-0-0.
Den 18 dito van het land het Pompstuck genaemt ten huyre ontfangen vier ende twintigh Car.
gls.
Den 8 July van Wybe Greels aen Capitael ontfangen 500-0-0.
Ontfang 1668 o.a.:
Den 23 July van Hylcke Rinners wegens 1/32 ste part scheeps met nog een vierde part van
een 1/64 part scheeps tot uitgifte wegens ’t weeskindt ontfangen de somma van 56-0-0.
Alle welcke voorige ontfangh in en gecumuleert is befonden te bedragen de somma van ses
duysent negen hondert vijftigh Car. gls seven Stvs en 4 penn.
Uytgaaf 1664 !
Den 3de May aen Feyck Galties wegens het weeskindt op interest gedaen vijftigh Car. gls
tegen 4 procente dewelcke bij voorschr. Feick den 3de May 1666 weder in gebragt zijnde de
Rendant voor ontfank heeft aangetrocken.
Den 16de April van 1½ jaer floreenschattinge volgens annotaie van’t land op de Noord-Egg
betaelt acht Car. gls acht Stvs 12 penn 8- 8-12
Den 2 Sept. aen Hancke Gales (hij is lakenkoopman) voor gehaald laecken & sarsies? tot
kleren, de somma van 13-18- 0.

19.12.1668 Op huyden den 19 December 1668 hebbe ick Rienck Hendrix mede Burgemr. als
in dese geordonneerde Commissaris mij neffens Notaris Gellius Hylcama als gesubstitueerde
van d’Secrt. J. Fockes mij verfoecht & getransporteerd ten huyse van Ike Tytes harbargier
ind’drie Vriesen, ten versoecke van Joostke Heymens & Olef Reyners Curator over
Thomas Thijs & Trijntie Heymens nagelatene weeskinderen namentl. Thijs & Monte
Thomes, Olef Thomes voor hem selfs jarich sijnde, Albert Thomes mede voor hem selfs
veniam aetatis vercregen hebbende & insgelyx Heymen Thomes mede voor hem sefs
veneam aetatis verdregen hebbende om te macken staet liquidatie & ontscheydinge soo wel
van ons Ouders aenbeërft als van w(ijlen) Beste vaders Thijs Alberts nagelatene goederen
ons van hem aenbestorven. Welcke voorgenoemde parthijen met malcanderen in
ontscheydinge tot alle goed-benoegen sijn veraccordeert soo volgt:
Stellen eerst d’nagelatene goederen soo vaste als Oblie brieven van Thomas Thijs & Tryentien
Heyemens
Eerstelyck d’huysinge bij ons Tho- mes & Tryntien voorschr. bewoont sijnde
Staande & gelegen in’t Suyd-Ooster-Quartier der Stede Stavoren gelegen geastineert op 600-0-0.
Item seeckere huysinge staande & gelegen in’t Noord-Ooster Quartier, tegenwoordigh
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bij Gerrit Backer bewoont in voorschr. Atede geaestineert op
900-0-0.
Item noch 27 pondemate Landts gelegen in de Staverse Suyder bedijckte meer, allen
met actien, servituten & gerechtigheden geastineert & geschat op
1500-0-0.
Volgen nu de goederen bij Thijs Alberts nadelaten aen voorschr. Erfgenamen van haar
w. Bestevader aenbestorven als volght:
Eerstelick seeckeren vierde part van groote Sate gelegen tot Rinsumageest, geastineert
& geschat op
3000-0-0.
Item een vierde part van seeckeren huysinge staande & gelegen in’t Suyd-OosterQuartier der Stede Stavoren, tegenwoordig bij Mr. Cornelis Leyenaar bewoont,
geastineert op ses hondert vijftig Car. gls
650-0-0.
Item ¼ de part van sestien hondert Car. gls lijfrente 400-0-0.
Item ¼ de part van Alof Hessels huys, staande & gelegen in de dorpe Warns,
geastiineert op
150-0-0.
Item ¼ de part van de laatste termijn van Albert Thomas huys staande & gelegen in’t
Noord-Wester-Quartier der Stede Stavoren, geastineert op
118-15-0.
Item ¼ de part van 1/64 part scheeps van Lolle Abes tot tweehonderd gls.
50-0-0.

19.04.1669 + AUTH. 42. Op huyden den 19 April 1669 heb ick Tiaardt Wopckes, mede
Burgemr. binnen Stavoren als in dese geordonneerde Commissaris mij beneffens d’Secre. J.
Fockes getransporteerd ten sterfhuyse van de Heer Douwe Andries Ockes, in leven olt
Burgemr. der voorschr. Stede & bewinthebber van d’Oostindische Compaghnie ten Camer van
Amsterdam, om te maacken staet liquydatie & ontscheydinge tusschen Mettien Frans
Eyckema, nagelatene Wed. van w. d’heer Douwe Andries voorschr., gesterckt met haer
broeder Ammannro? Eyckema, Rector & pr. postl.? binnen Stavoren, Requyrante ter eenre en
Lickle Pytters, nu praesiderende Burgemr. & Roelof Haarsma Secrt. over Heemelumer
Oldeph. & Noordwolde Ad Actum diovisionis & Douwe Leyns, Vroedsman, beneffens Jacob
Wybes geauthoriseerde Curator over Feyck Douwes, nagelatene dochter van voorschr. heere
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Douwe Andries Ockes, alle Burgers binnen Stavoren Requyreerden ter andere sokde welcke
voorschr. Requyrante & Requyreerde in alle min? & familiare Vreundschap sijn geprocedeert
tot liquidatie & ontscheydinge in manieren na volgende.
Eerstelijck sullen de Curator voorschr. hebben & genieten in vorigen qtl. voor Feyck Douwes
alle haer w. moeders Antje Jacobs silver, welck volgens ontscheydinge tussen Douwe Andries
& sijn kindt gemaeckt in dato 22 May 1665.
Eerstl. 1 silver smelt, Daerop staet Antie Jacob dr. Item 1silver snab, Daerop staet Antie
Jacobs met 4 dubbeld plat kettingh, een rood fluwele buydel met een swart fluwele scheed met
silver beslag, Daerop staet FEITE WIPCKES.
Item vier barnstene hefte messen de twe met silveren ringen, Daerop staet A.I. (Antie Jacobs)
Item 1 lepel, Daerop staet E.W.
Noch een bijbel met silver beslag, staende op de haaken Antie Jacobs
Item 2 silveren vingerhoeden, op de ene staet FEICK DOICKES & ’t andere A.I.
Item 2 silveren pijpen, op d’eene staet FEITE WIPCKES & op’t andere ELCK ELCKEdr.
nog heel veel meer spullen, maar niet met “kenmerken”.

---------------------------------------24.04.1669. Op huyden den 24 April 1669 heb ick Lickle Pytters
olde praesederende Burgemeester binnen Stavoren mij beneffens
de Secretaris J. Fockes getransporteerd ten sterfhuyse van Claes
Claeses d’olde, ten versoecke van Feyck Sioerds, echte
huysvrouw van Hylcke Wybrens, burgerse der voorschreven
Stede die hier ten twede bedde met voorn. Hylck haer echte man,
hadde begeven & op dat in toecomende tijden alle disputen &
onenigheden indien geen affscheyding gemaeckt waer, soude cunnen ontstaen. voor te comen
over te maecken scheyding & seperatie van goederen tussen Feyck cum marito gesterckt & haer
kindt genaemt YFICK? Claes bij w. haer voorige man Claes Claeses de Jonge in echte
geproureert.
o.a.
Een Coopbrief in dato 23 Marty 1630, waeruyt geblyckt dat Claes Clases cun uxore hebben
gecocht van Thomas Jans cum sosys een huys en stede cum anexis tot Stavoren in de
Dubbele
straat, waer uyt gedachte Claes verstorven is, voor de somma van seven hondert vijff ende
seventich Nr. 24.
Een testament gemaeckt bij Claes Clases & Fock Sasckers in dato 25 Augustus 1653 Nr.
25.
3de Procl. 10 11-1633 Stv.
Claas Claas uit Stv. met

Noch een testament 21 7br. 1665 Nr. 26.
Fok Saskers (uit de Joure)
Silveren lepels met
F K F C CC F S G B
Een silveren beker op welx bodem dtaet Claes Claes & Fock Sasckers 1638.
Beker H P M G 1638 Fignet xTx
Brandewijnkom F K
Lepels F C d’andere A C
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Item d’arme der Mennonyten-gemeente in Stavoren, Warns & Backhuysen ter saacke een
bespreeck volgens w. Claes Claes cum uxore Testament in dato den 25 Augustus 1653 elx
hondert gulden
300-00-00.
Item comt kints moeder Feyck Sieuwerts ter saacke een bespreeck naar luyt w. Claes
Claasen Testament in dato den 21 7 br. 1665
1000-00-00.
De huysinge onder Nr. 24 naar Testament competeert d’moeder Feyck Siewerts & ’t
gebruyck haer leven langh.
--------------------------------cum uxore = met echtgenoot
cum sociis = met zijn “lot”genoten.

Nog een huwelijk van een Claes:
x 22-02-1644 Stv. Claes Claesen
met Pieter Tomesdr.

1669
Claes NN
|
|
Claes Claeses (de Oude) x Fok Saskers
|
|
|
.
|
?
Claes Claeses (de Jonge) x Feyck Sieuwerts x Hylke Wybrens
|
| |
|
31.08.1669 Op huyden den 31 Augustus 1669 …………… ten huyse van Tiaard Sioerts,
|
Mennoniete leraar der selve Stede, die hem ten tweede houwlik met Sibrich Idzes hadde
Yfke?
begeven, dies nodig achte om separatie tusschen hem & sijn kinderen te maacken.
Een Doopsgezinde
dus geen kinderdoop
!! Durcks in echte
Curator over Tiaard voorschr. kinderen,
die bij sijn Familie,
vorige huysfrouw
Niesien

hadde getogen sijn bewilligt? Hylcke Tjaards Mennonite leraar binnen voorschr. Stede &
Jacob Wybes burger aldaar.
Op huyden den 4 September 1669 ……..…. ten huyse van Sybrich Ydses, die haer ten
tweden bedde met Tiaard Sioerts, Mennoniete leraar binnen Stavoren hadde begeven, dies
nodig geacht om haar goederen te laten beschrijven ’t welck alles geschiet sijnde ten
presentatie van Tjaard, als mede Sibble Idses, Winck? Sibbles & Goyck Ydes de voorschr.
Sybrichs moeder, broeder & Suster & tot dien fine versocht sijnde Hoockel Harmens
uytdraghster der voorschr. Stede & de Bode Fedde Hendrix om des voorschr. Sybrighs
goederen te pryseren & toecennen.
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12.01.1670 + AUTH. 1 Op huyden den 12 Januari 1670 heb ick Wybrand Fockes Koycker, als
in dese geordoneerde Commissaris, mij beneffens d’Secrt. J. Fockes getranporteert in
d’Secretarey ten versoecke van de vroedsman Olaf Reyners & Jan Heymens, Curatoren over
Trijntien Heymens onmondige kinderen & ten presentie van voorschr. persoonen hebben
Jelle Joost & Syttie Haringhs in plaats van haer vader Joost Heymens in leven Curator over
Trijntie Heymens nagelatene kinderen d’Reekeninge gedaen.
En dan volgen twee lege bladzijden !
op blz. 1012 gaat het dan verder met:
Afreekeninge of Notulle van Pytter Jacobs & Imtien Crediteuren profijtelike staet.
Eerstel. Coopschat van de helling 864.0.0 enz.

18.05.1670 + AUTH. 7 en 31 Gedeelten overgenomen !
Op huyden den 18 Mey 1670 he ick Rienck Hendrix ………….. ten sterfhuyse van Bauck
Ariens, wed. w. Cryne Jans versegelt …. !
Op huyden den 17 Juny 1670, ten overstaen van Burgemr. Lickle Pytters d’olde & Michel
Michels ad Acte Diffidionis, Curator over Albert Creynes Reqe. ter eenre & Tryntie Crynes dr.
van voorschr. Bauck gesterckt met niet ingevuld Reqarde ter andere sijde.
o.a. Silverwerk:
2 lepels met K . I . B . A. (Krein Jans en Bauk Ariens)
Item 1 silver lepel Daerop staet RINTIE KRINES
Item K.I. / I.K. / L.K. (Krine Jans / Jan Krines / Lol of Lisbart Krines ?)
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Item LISBART CRINES.
Brieven :
Eerstel. een Coopbrief vande huysinge tegemwoordig bij d’Erfgenamen bewoont &
bij jar Wybe Eldes ?? gecocht voor de somma 847, luydende in dato den
1ste Mey 1649, hebbende d’Burgemr. Gale Hamckes ten Suyden & Folkert
Symons ten Noorden.
Item ’t Reversael der selver huysinge
847-00-00.
Item een Coopbrief van seeckeren Camer, staende en gelegen op’t Block-huys,
bij Jantien Jans eertijds bewoont, in dato den 30 Jan 1633
120-00-00.
Item een Oblie van 200 lb. Capitael tot laste van Wybe Greols & Gettie Pytters &
ten profijte van’t Sterfhuys, in dato 1 May 1659.
Noch competeert de voornoemde erfgenaem d’geregte derde part van Ocke
Strengh in d’Juerisdictie van Stavoren gelegen, hebbende d’Burgemr. Frans
Eyckema, noe haer kinder utlandigh?, alles met acten servituten & Gerechtigheden.

------------------15.06.1670 + AUTH. 8 Op huyden den 25 Juny 1670 heb ick Rienck Hendrix, mede Burgemr.
binnen Stavoren als in dese Commis. mij beneffens d’Secretaris J. Fockens getransporteert
ten sterfhuyse van Petj Symens wed. van Thomas Reyners, ter praesentie van Johannes
Abbes echte man van Jantien Symens, Curator over Thomas Jochems Coopman tot
Amsterdam, dien der Curatele vanden hier naevolgende Inventaris.
Silverwerck:
Item, 5 silver lepels, alle met I R & P S
Item, 1 silver lepel, Daerop staet I . T .
Item, 1 silver lepel, Daerop staet PETTIEN SYMENS
Item, T . D.
Item, GOICK THOMES Item huismerk tussen I en T
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na “een silver beeckertien” gaat het verder met:
Item, een silver beecker, Daerop staet T . R.
Item, een silver sluytingh I . T .
Item, 2 Coopbrieven van Thomas Douwes van 2 hoofden landt leggende bij Otte Poel,
onder de Clockslagh van Coudum in de Jurisdictie van Heemlumer Oldephart & Noordwolde, ’t eene van den 8 Marty 1605 & ’t andere in dato 25 January 1612.
Item, noch competeert ’t weeskindt d’gerechte vierde part van Heercke Sytties venne
tot Coudum, waer van Jacob Floris, Jaeye Sydts & Jantien Jans d’andere drie vierde

parten competeren.
Item, noch competeert ’t weeskindt d’gerechte vierde half hooft Syttieland op d’Ooster
Grouwen, waer van Jantien Symens cum marito des weeskindts moeder sulf de
ndere gerechte helft competeert.
Item, noch competeert ’t Sterfhuys d’Gerechte helfte van d’huysinge tegenwoordigh bij
Johannes Abbes & Jantien Symens bewoont, daer syn w. moeder Petj Symens is
versturven, is staende & gelegen in’t Suyd-Wester-Quartier binnen Stavoren, hebbende
Jacob
Wybes ten Suyden & An Douwes cum socys huysinge ten Noorden, streckende voor
uit d’Delft tot achter aen de Deedijck.
Noch competert ’t voorschr. weeskind vier hondert Car. gls. met sijn Oom Johannes
cum uxore in Mascapy bij sijn w. moeder Petj Symons met hem aen weyt gecogt om
met d’selve te cop schape ??
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07.07.1671 + AUTH. 12 Op huyden den 7 July 1671 heb ick Rinte Holles mede Gurgemr.
Heere Coycker, mij beneffens d’Secrt. J. Fockes getransporteert ten sterfhuyse van Gryttie
Baernts, nagelatene wed. van w. Foppe Bartles ende aldaer ter praesentie van Symen Jans
Schellinger & Sybrigh Holles de kevy met drie segels besegelt.
Op huyden den 15 Aug 1671 heb ick Rinte Holles mede Burgemr. …………. …………..
ontsegelt.
er volgt een opsomming van spullen en dan:
Alle welcke voorige geaunoleerde goederen bij openbare boelgoed vercogt, bedragen met
d’helft van Baernd Croes vercogte goederen de somma van niet ingevuld !!
voorts sijn nabenoemde goederen voor de voorn. weeskinderen behouden & in bewaring
genomen.
Silveren Beker H.P. S.B.
silveren schaal, Saerop staet FONGER BARTLES
geboren den 25 February Anno 1640 & gestorven den 18 January 1661 & den 21 dito
begraven.
5 silveren lepels I B K G H met wapens
lepel E H
lepel BARENT BAERENTS
lepel GRIETIE BAERENTS
lepel G. B. / F. B. / B. F. / P. S. S. S. S
2 silveren lepels B. BARENTSEN CROES is gesturven op den 5 Januaris 1671

een silveren lepel B F E H
En silver smelt met een prack staende op’t selve GRIJTTIE BAERNTS KRUYS en S F
op’t snab en de scheed met drie banden en silver F B.
Een silver smelt, Daerop staet SAS BARTLES met ssn scheed met 3 banden, Saerin
een silver gechten nessien? met C T
ringhoed G. B. K.
lepel B.F E.H / /G.B /
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--------------------------------------Eerstel. seeckere gerechte darde part van d’huysinge in welcken des kinderen moeder is
versturven waeraf Pier Bartles & d’Rtfgenamen van Reyner Bartles de andere twe darde
parten competeren, staende & gelegen in’t Noord-Ooster-Quartier op de hoek van Claes
Heeres Steigjen, tegenwoordich bij Jan Freerx schoenmacker bewoont.
Item anderhalf hooft landt gelegen op Noorder-Camperhorne, met voorschr, Pier & Reynier
Bartles erven gemeen.
Item, anderhalf hooft op groot Spyckermieden met voorschr. Pier & Reynier Bartles erven
gemeen, beyde beswaert met 24 Stuyvers 8 penn. landslasten in’t Staversche Register
schietende.
Item noch competeren voorschr. kinderen 38 Stuyv. in jarlyks pacht uyt de drie achter woningh
van voorschr. huysinge met vermelde Pier & Reynier in voegen als voren, elx een derde part
staet aengeroert, te weten van Jantien Jasperts 12 Stv., van Trijn Lickles Erven & Eylert
Coerts elx dertien Stvs.
Volgt Inventaris van Vaste goederen d’voorschreven kinderen van Gryttie Baernts & Machtel
Baernts desselfs kinder-Moys te samen competeren haer van haer w. moeder & resp
Bestemoeder Trijn Jans aenbesturven:
Eerstelyck seeckere huysinge staende tot Stavoren ende gelegen op’t Molenwerck in’t NoordWester-Quartier, tegenwoordig bij voorn. Machtel & Symen Jans Schellinger gebruyckt,
hebbende Gettien Jelles ten Oosten & d’Stads Steiger ten Westen.
Item 2 Camerties, staende en gelegen op’t Blockhuys binnen Stavoren, ’t eene bij Lickle
Auckes, & ’t andere bij Wypk Zallighs laetst bewoont, waeraf de eene den Coopbrief in dato
den 10 Mey 1629 met A genoteerd.
Item, 6 ¼ land, gelegen in Lutke Helling bij Jacob Willems, Mr. Metselaer gebruyckt, beswaert
met 15 Stvs. landschapslasten int Staversche Register schietende.
Item, noch seeckere huysinge, genaemt de Gorterij.
staende en gelegen op’t gedemoleerde Blockhuys binnen Stavoren, tegenwoordich bij Harmen
Geerts bewoont.
Item, seeckere Oblie van duysent Cr. gls Capitael tot last van de Westgindische Compagnie
ter Camer van Amstedam, in dato den 9 Augustus 1653.
Item, noch competeren voorschr. kinderen met haer Moye Machtel Baernts van de groote
Koornmolen de somma van duysent Car. gls. staende deselve buyten d’Noorderpoort van
Stavoren met Pytter Douwes cum socys gemeen,
in dato den 20 Xbr. 1661
1000-00-00.

Studiegroep Oud Staveren, oktober 2013

Blz. 24

--------------------------------------09.02.1684 Sascker Pytters Jonckhart presiderende burgemeester en secr. G. Fockens
gesubstitueerd getransporteerd ten sterfhuis van Pytter Martens en aldaar ontzegeling
gedaan.
12.05.1695 ten sterfhuijse van Friesck Olofs wed. wijlen de secr. Andries Jaeyes Coopman.
25.05.1695 Wabe Piers mede burgemeester en commissaris geassocieert met secr. G. Insma
ten sterfhuise van Friesck Olofs ontzegeling gedaan in presentie van grootvader Jaeye
Coopman en Siet Olofs derzelven muij en zuster van de overleden moeder. Andries laat zeven
kinderen na. Zilveren paplepel met Barber Andries den 25 maart 1681.
00.00.1715 + AUTH. 131 Op huiden .. eijgen desen geassisteerd sijnde met .. secr. Douwe
Radbodus .. soon en van Lolke Ottes en Sierk Jelles geautoriseerde curatoren over Piertjen
Piers nagelaten weeskind van wijlen Pier Wabes rendendenten ter eenre om de weeskamer
bewijs reliqua van hunne administratie ten over deszelfs goederen op tegens Wouter Fockes
als man en voogd over gedachte Piertjen Piers also redier ter andere sijde.
fol.1). Ontvangen van Lolke Ottes eerstelijk brengt de rendans voor ontvang en rekeninge 61
cargld die bijde bij t aanvaarden sijne administratie van Rommert Wabes wede heeft
ontvangen dus f 61,- den .. dec. 1711. Den helften dito ontvangen van Sierk Jelles wegens
huishuur de somma van f 6,-. (fol.2) Ontvangen van Oege Taekes Gorter 20 car. gld wegens
een jaar interest van 500 cargld verschenen 7-1-1712. Ontvangen van Willem Jansen interest f
20,- Ontvangen van Rentmeester Jan Zaagman f 60,- Ontv van Oege Taekes f 20,- (fol. 3)
Den 4-7-1715 ontv. Van Tijmen of Tijbe Hendrikxs f 5,15, ontv. Van Willem Jans f 20,-, ontv.
Van Willem Jans f 20, ontv. Van Willem Jans f 20, ontv. Van entmr. Jan Zaagman f 60, ontv.
Van Heere Doedes f 16,4, 3e latres (samen) f 14,1. (fol.4) ont. Van Willem Jans f 20, noch
ontv. Van Willem Jans f 10. Den 27-12-1714 ontv rentmr. David Porvana f 60, ont.v. Oege
Takes f 20, 4e latr f 110,-, 3e latr. f 141,- De gehele ontvangst f 458,10. (fol.5). Uitgaaf van
Lolke Ottes betaald door den rendant Lolke Ottes aan Age Eijtjes den 8-12-1714 wegens
kostgeld van Piertjen Piers f 35,-, Betaald aan Hessel Wytzes f 2,7, betaald aan Trijntje Tomas
f 0,18, 1e latres f 38,5. (fol.6) Betaald aan Nots. Franckena f 3,18, betaald aan Aaltien Pijters f
4,17,14, betaalt aan Allert Hijlkes f 15, samen f 13,8,4, (fol.7) Betaald aan Christiaan Jans f 5,-,
betaald aan executeur Grate Rinners wegens een jaar hoofdgeld voor Piertjen Piers f 3,-, bet.
Aan Abt Murcx f 2,2, betaald aan Alert Tomas f 1,14,-, (fol.8) bet. Aan Simpk Pieters wegens..
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tot suppletie van Piertjen Piers goedschatting f 9,12. bet. aan Alert Hylkes f 16, bet. Aan Aaltie
Pijters f 2,19, bet. Aan Hessel Wytzes f 6,1m bet aan Uilbe Gosses f 1,14, bet aan rentmr Jan
Zaagman f 2,5, bet aan Pier Uilkes samen f 13,8. (fol. 10) bet aan Abeltie Durcsz bet aan
excuteur Grata Rinners hoofdgeld voot Piertje Piers 1-5-1712 f 3, bet aan David Provana, bet
aan Piertie Pies f 8, samen f 27,10. (fol.11) Betaalt aan Fonger Pijters bet aan Dirk Durksz
wegens glazenmaken, betaald aan Claas Cornelis wegens vruchtbomen voor rekening van
Piertjen Piers f 2,- betaalt aan Willem Jansz wegens kostegeld Piertje Piers f 68 d.d. 28-111713. fol.11). Bet. Aan Piertjen Piers, aan Abr. Murks, aan Pier Wilkes, aan Simpk Pieters
wegens een jaar… van Piertjen Piers (fol.12). Betaalt aan Gerrit Oeges, Ulke Gosses, Hendrik
Arjens, Willem Jans, kostgeld Piertjen Piers d.d. 13-12-1713 f 68 (fol.13). Betaalt aan David
Provana, aan Jan Hessels, een Tijmen Bijlsma, aan Pier Uilkes (fol. 14). Betaalt aan Gerrit
Oeges, aan Cornelis Sipkes, aan Alert Tomas, aan Aag Jans (fol. 15). Den 28-12-1711 betaalt
aan Piertjen Piers voor nodige behoeftigheden f 6-6-. Den 23 dito voor een silveren oorijzer
swaar 12 1/4 loot 3 gld 10 stvrs. Totaal 71-5 (fol. 16). Den 1 maart een paar wanten voor
Piertjen Piers 10 st. Een ongestempelde goutgld van Rommert Wabes wed. voor ontvangst f
7,-. (fol. 17).
Den 16 maij 1712 voor Piertjen Piers 2 schorteldoeken 2 gld 6 st. (fol.18). Aan Beijts Jelles
voor naailoon van mutsen 5 stvrs en 6 penn. Samen f 4-3 (fol.20). 05.02.1713 Betaalt voor de
huur op te leggen f 5,17 (fol. 21). Den 12.12.1714 gehele uitgaaf beloopt f 517,5,2 de
Ontvangst f 458,10,0 zodat er voor Lolke Ottes overblijft f 58,15,2 (fol. 25). 00.00.1714 Uitgaaf
door de curator Sierk Jelles voor Piertjen Piers gedaan. Betaalt aan Hessel Uilkes voor
geleverde materialen aan de huijsinge bij Heere Doedes wordende bewoond f 58,4. Betaalt
aan Alert Tomas Smidt wegens geleverd ijzerwerk f 1,18,7. Betaalt aan Dirk Durks Postema
wegens geleverd verwen en glazenmaker alles voor Piertjen Piers helft. (fol. 26). 29.10.1714
betaalt aan Pieter.. bet aan Pier Ulkes, betaalt aan de Cirurgijn Pieter Pieterszoon tot
Amsterdam wegens aderlaten en geleverde medicijnen voor Piertjen Piers f 3,17 (fol. 27).
Betaalt aan Jentjes Piers. De gehele uitgaaf van Sierk Jelles beloopt f 109,2,12. Welke
rekening voor de rendante tot genoegen aan de rendeerden gedaan sijnde aangesien zijn
deselve enz.. zoo is't dat wij enz. het gene onder Sierk Jelles berustende was onder. De
uitgaaf van Sierk Jellles begevende een somma van 109 car gld (fol. 29). Ondertekend (fol.
30).
20.02.1715 + AUTH. 170. Op huiden 20-02-1715 heb ik P.S. Wiarda mede burg. der stede
Staveren geassocieert mer 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 besgeling
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 hetgene 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 602,5. Huijs getaxeerd f 80, profijte staat f 250, samen f 636,12,4. Schuld f
34,-, Blijft f 602,5. 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,-. Samen de f 602,-. Aldus gedaan en getekend 1715. Het geld is op 30 oktober
1715 door Douwe Radbodus aan Jelle Hendriks betaalt. (fol.40).
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06.03.1715 + AUTH.201/246. Op huijden 06-03-1715 heb ik Gellius Insma mede burg.
getransporteert ten profijte van Acke Alerds weduwe van wijlen Jens Clemens aldaar ter
presentie van Feijke en Reijnier Alerds verzegeling gedaan van de sloten die in voornoemd
sterfhuis bevonden. Een kast enz. Op 12 maart 1715 door G. Insma en D. Radbodus
ontzegeling gedaan en voorts geprocedeert tot lezingen van het testament of uiterste wille van
wijlen Jens Clemens en Acke Alerts in leven opgemaakt en de langst levende tot erfgenaam
benoemd. (fol. 43). 06.03.1715 Voorts instuteren zij tot hare erfgen. Feyk Alerts en Reijnier
Alerts ieder voor de gerechte derde part en de vier kinderen van haar wijlen zuster Antie
Alerds naments Alerd, Wyberen, Reijnsk en Bauke Harmens voor de resterende derde
part, doch aan Alerd Clemens wegens zijne onnozelheijt tot een prelegaat voor een somma
van 50 gld. Het geld is geteld tot f 478,12 (fol.44) en wordt als volgt verdeeld: Alerd Harmens
wegens prelegaat 50 gld, Feyke Alerds, Reijnier Alerds en de vier kinderen van Antien Alerds
mede 142 gld. Alert, Wybren, Reynske Alerds en de diaconie wegens Bauke Harmens
allemaal 35.110 gld. (fol.45). De huisraad wordt beschreven en bij de boelgoederen openbaar
verkocht. Aldus getekend (fol.46).
18.00.1715. Op huijden 18.12 (?) 1715 door Gellius Insma en Douwe Radbodus ten sterfhuize
bij de old burgemeester Marten Jelties ter prefiteure van deszelfs weduwe en zoon Hendrik
Martens (fol.49). 25.03.1715 Er is een koopbrief van een huis te Koudum mandelig met
Douwe Pijters Brouwers erven en een obligatie t.g.v. Marten Jelties ten laste van Jurjen
Jacobs van 200 gld van 29-4-1698, voorts zilverwerken gemerkt TXM, SXM (Sijdt Agges tr.
1669 Marten Jelties), MJSS (Marten Jelties en Sara Saagman?) en MOSS en een huis en erf
staande in het ZWQ. Aldus gebesoigneerd en getekend (fol.53).
27.03.1715. Op huijden 27.03.1715 Douwe Radbodus ten sterfhuize van Trein Ruerdts in
absentie van de burgemeester Gellius Insma in presentie van haar man Meijne Ulkes de
sloten verzegeld (fol.55).
02.06.1715 + AUTH.118. Op huijden 02.06.1715 Jacob Haarsma, medeburgemeester en secr.
Douwe Radbodus ten sterfhuize van Wik Wytzes, huisvrouw van Lieuwe Jarighs ter
presentie van des overledenen gehoete (gehuwde?) dochter Jantien Willems (fol.56).
05.10.1715 + AUTH.118/127. Op huijden 05.10.1715 Leijn Douwes mede burgemeester i.p.v.
Jacob Haarsma en Douwe Radbodus ten sterfhuize van Wik Wytzes ter presentie van Uilke
Poppes geauthoriseerd curator over gedachte Jantien Willems. Er is een zilveren lepel
gemerkt Aette Sibles 1633 en een beker gemerkt WLIC en 2 wapens (fol.57) voorts een
gouden ring met inscriptie WW, en zilveren lepel HL, een gemerkt met 8e juni 1694 en een
met Phillipus Friedlieb LI, een dito met W.I.K., 2 dito met J.I.K., 2 dito met I.C.K., 2 dito met
I.N.K. en 1 dito met I.W. en een dito gemerkt Jantien Willems is geboren den 10e april 1695
(fol.58). Daarnaast een zilveren beker met Willem Joukes Kuijper 1683, een dito met Hans
Jarigs & Rienkien Annes, een obligatie t.l.v. Jan Joukes c.u. t.g.v. Willem Joukes en Wik
Wytzes met een bedrag van 100 car.gld. een obligatie t.g.v. Wik Wytzes t.l.v. Teunis Joukes,
een handschrift t.l.v. Pieter Lyckeles t.g.v. Lieuwe Jarighs en Wik Wytzes van 50 car.gld. en
een handschrift t.l.v. Piek Everts t.g.v. Willem Joukes groot 100 car gld. van 1-11-1693, een
handschrift van Leijn Gerrits t.g.v. Wik Wytzes van 100 car.gld. (fol.59). Voorts een koopbrief
voor Abram Bel waer Lieuwe Jarighs c.u. noch competeren, een koopbrief van Lieuwe Jarighs
en Wik Wytzes van der heer F. Binkes gekochte huijsinge (fol.60), een obligatie t.l.v. Hayte
Nisses van 80 car.gld. (fol.61), een winkel met al datgene dat daar in is, zijnde het zilver en
goud, gemunt en ongemunt, alles achter in de kevy gesloten waarvan Uilke Poppes de sleutel
heeft. Getekend (fol.65).
27.09.1715. Op huijden 27.09.1715 Pijbe Sjoerds Wiaerda mede burg. en de bode Igle
Rimmers bij de absentie van de secr. ten sterfhuize van Beerend Meijners ter presentie van
Trijntie Christinaansdr. verzegeling gedaan van de sloten van wijlen Berent Meijnerts. Op
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22.10.1715 ontzegeling gedaan ten profijte van de erfgenamen (fol.67). In de inventaris een
zilveren beker met Pieter Douwes en Jildouw Tjerkes den 1 maart 1653, een akkoord t.l.v. Jan
Claesen Pater van 190 car.gld te Amsterdam d.d. 18.7.1714, een handschrift van Trijntie
Christinaans van 30.5.1715 t.l.v. Berent Meijnertsz en een schetsboek met daarin getekend
Claes Gerbens de Roo (fol.70). Obligatie t.l.v. Oege Taekes, Trijntie Christiaans, Oenke
Gerrits, Pieter Philippus (fol.71), Obligatie t.l.v. Hopman Hayte Bakker, Wypke Piers c.u. een
Koopbrief van Barent Meijnerts laatst bewoonde huis, Ondertekening (fol.73).
07.10.1715 + AUTH.121. Op huijden 07.10.1715 Gellius Insma en de bode L. Rinnerts in
absentie van de secr. ten sterfhuize van Lourens Jansz Smidt in presentie van zijn weduwe
(74). De verzegeling werd ontsloten op 28.10.1715 (fol.75). In de inventaris een zilveren beker
met C.W.B.R (fol.80), een zilveren lepel B.A.S.D, een dito lepel ABG, IE (fol.82), een zilveren
lepel S.F, een dito A.I.V. (fol.83), een obligatie t.l.v. Folkert Baukes tot Enckhuijsen. Aan Jan
Harmens Crol (Krol) debet ten profijten van Lourens Jans 8 gld. (fol.83). Debet aan Elke
Annes, de mennisten vermaning, Sjoerd Oenes, Heijn Sjoerds, Jan Meijnertsz, Burg. G.
Sigersma, P.L. de Jongh, Dirk Taan, dhr. F. Binkes, Oot Wybes erven, de kerk, Leeuwk
Doedes, Br. Gellius Insma, mr. Tijmen Bijlsma met een totaal van 117 gld. (fol.84). Genoemd
wordt een smitterij. Ondertekening (fol.85).
09.12.1716 + AUTH.173. Op huijden 09.12.1716 Allerd Schellinger, mede burgemeester en
secr. Douwe Radbodus ten sterfhuize van Heijn Sjoerds en aldaar in presentie van Claessien
Feddes, echte huisvrouw van de burg. Jacob Haersma. Handtekening van Allerd Schellinger
(fol.87).
09.12.1716 + AUTH.164. Op 09.12.1716 Gecompareerd Sipke Kuiper, mede burg. secr.
Radbodus. Tjalling Tjerks, geautoriseerde curator over Sierdt Oeges, nagelaten minderjarig
weeskind van Oege Wyerts en Aegjen Wybes, levert bewijs van de administratie op
19.4.1714. Rendant tot en tegens Abbe Anskes Lam mede geautoriseerd curator over
gedachte Sierdt Oeges als renderende ter andere zijde. Ontvangst van Tjalling Tjerks (fol.88).
14.02.1716. Op huijden 14.02.1716 Sipke Kuijper mede burgemeester en secr D. Radbodus,
Tjalling Tjerx, geautoriseerd curator over Sjoerd Oeges, nagelaten minderjarige weeskinderen
van Oege Wyerts en Aegjen Wybes (fol.89). 05.04.1714 ontvangen 102,-- wegens interest en
02.05.1714 ontvangen wegens huishuur van A. Farbien en huishuur van Cornelis Jarigs c.s.
en huishuur van Gerrit Abes (fol.90). Ontvangen van Barend Sibles interest en van Rimmer
Geerts achterstallige huur en tevens van Sierd Oeges portie (fol.91). 06.12.1714 ontvangen
van Romke Gerrits huur van enig land in Bauk Lolles Fenne met Olphert Sjouwes mandelig
(fol.92). Ontvangen van rentmeester Provana interest, van de Rentmeester van Bolsward
(fol.93), huishuur van Jelle Cornelis voor het jaar 1714 wegens de portie van Suurd Oeges,
Cornelis Jarigd, huishuur (fol.94), huishuur van Gerritjen Abes, interest van Bouth Sibbeles
(fol.95), obligaties ten laste van Sipke Backer voor Sierd Oeges, huur van Jan Kosters
weduwe, huur van Wybe Romkes (fol.96), huishuur van Cornelis Jarigs c.s. (fol.97). Op
23.05.1716 ontvangen van Gerritjen Abesz huur, van Bouth Sibbeles interest, van Jan Kosters
weduwe huur, van Alert Hylkes huur (fol.98), van Andries Galtjes interest, van Jelle Cornelis
huur (fol.99). Totaal ontvangen f 1735,15 (fol.100). Uitgaaf van Tjalling Tjerks, betaald aan
Focke Reitsma tot Hemelum: betaalt aan Abe Anskes drie weken kostgeld van Sierd Oeges f
9,0, betaalt aan Jurjen Claes en Jurjen Galtjes (fol.101). Betaalt aan Gelkien Jans en Claes
Sijbes voor het werpanker van wijlen Oege Wyerts schuit f 9-7-8. Betaalt aan Jesel Wilkes
(fol.103). Betaalt aan Gerrit Tymens en Hiltje Bauckes voor 1/8 ton bier voor de arbeiders 7
stuivers, aan Dirk Dirksz Postma verwer en glazenmaker, aan Sjoerdtke Johannes naailoon
voor Sierd Oeges (fol.105). Betaalt aan Simpk Pieters voor de 100e reële penning voor het
huis van Cornelis Jarigs, betaalt aan Tijmen Bijlsma voor school en een boek voor Sierdt
Oeges (fol.106). Betaalt aan Wybren Tomas wegens ijzerwerk aan het groothuis (fol.107),
betaalt aan Simpk Pieters (fol.108), betaalt aan Focke Reitsma en rentmeester Provana
(fol.109), betaalt aan Jurjen Galtjes, Trijntje Jarigs, Doede Jarigs wegens arbeidsloon en
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materialen aan het kleinhuis (fol.110), betaalt aan Coert Eilderts, Pier Wilkes en Pier Jansz
(fol.111), betaalt aan Alert Hijlkes wegens geleverd schoenen en laploon, aan apotheker
Johannes van der Burgh en aan Johannes de Groot (fol.112). Betaalt aan Gerrit Tymens en
aan de bode L. Rimmers (fol.113). Betaalt aan Aeltjen Pieters wegens geleverde winkelwaren,
aan Sjoerdke Johannes wegens naailoon en winkelwaren (fol.114). Betaalt aan Wybren
Tomas ijzerwerk, aan Aelke Tjerx wegens teer om de schuur te teren, aan Dirk Postma,
glazenmaker, aan Tymen Bijlsma voor schoolplans (fol.115). Betaalt aan Abbe Anskes
wegens timmerwerk aan een nieuwe schuur op de mandelige plaats in de Woude (fol.116).
Betaalt aan Alert Hylkes (fol.117), betaalt aan Jurjen Galtjes arbeidsloon (fol.118), aan Gerrit
Tymens houtwaren en spijkers, aan Jelle Uilkes (fol.119). Betaalt tussen 21.02.1714 en
21.02.1716 voor Sierd Oeges aan zakgeld gegeven per week 2 stuivers, beloopt te samen f
10-8-. (fol.120), betaalt aan rentmeester D. Provana (fol.121), aan Burgemeester H. Schermer
(fol.122), aan de weduwe D.D. Postma glasmaker (fol.123), aan Hillebrant Ages voor nieuwe
muilen en lappen f 1-16-, aan Alart Hylkes (fol.124). Betaalt aan Pet Johannes naailoon, aan
Aeltien Pieters wegens winkelwaren, aan Pieter Gosses arbeidsloon (fol.125). Betaalt aan
Tjerke Jacobs wegens geleverde akers en doeken (fol.126). Totaal betaalt f 1200-18-6
(fol.127), blijft over f 526 voor ontvangst. Ondertekening (fol.128).
17.02.1717 + AUTH.173. Op huijden 17.02.1717 Allard Schellinger, burgemeester ten
sterfhuise van Heijn Sjoerds op verzoek van Ocke Sjoerds, oom en geautoriseerd curator
over de twee minderjarige kinderen van wijlen Heijn Sjoerds. Boelgoederen verkocht. (fol.129).
19.02.1717 Gellius Insma, mede burgemeester ten sterfhuise van Heijn Sjoerds en Grietie
Hayties en aldaar ten presentie van Ocke Sjoerds, geautoriseerd curator over Sjoerd en Sas
Heins, minderjarige kinderen van Heijn Sjoerds en Grietie Hayties (fol.130). Vastigheden o.a.
de helft van een huis waar de burgemeester Binke Haytjes de andere helft competeert,
staande op het Molenwerk, tegenwoordig bij de burgemeester Jacob Haarmsa bewoond. De
helft van drie kamers, mandelig als hiervoor staande in het Doctors stegertie. Nog een half
huis in het NWQ mandelig als voren bij Ulbe Gosses bewoond, nog een half huis het gorthuis
genaamd, mandelig als voren, bij Dieuwke Claesz bewoond, nog een half huis mandelig als
voren op het Blokhuis, bewoond door Geertien Jacobs en nog enige landen (fol.131). Brieven
en instrumenten. 1/6 scheepspart in het schip “De hoop” waarvan schipper is Alert Pijbes f
250,- (fol.132). Eind II (fol.135). 19.02.1717 verdere vastigheden: een silveren lepel B. Baernts
Croeses gestorven den 5 jan 1671, een silveren lepel met Grietie Haiyties 1687 Rotterdam,
een silveren lepel met BA 1654, een lepel met Binke Binkes de jonge obit den 28e dec 1699
maekelaer (fol.137). Ondertekening (fol.139).
24.07.1717 + AUTH.206. Op huijden 24.07.1717 A. Schellinger, burgemeester en clerq L.
Haersma ten sterfhuise van Aegien Pijtters, weduwe van wijlen Jan Willems Heijsius, ter
presentie van Willem en Neeltien Jans, bezegeling gedaan (fol.140). 28.07.1717 Ontzegeling
gedaan met Willem en Neeltien Jans sampt Jottie IJsbrands als vader over zijn onmondige
dogter bij wijlen zijn vrouw in echte verwekt en nagelaten. Verder wordt genoemd Nots.
Franckena (fol.141). Op 28.07.1717 wederom ten sterfhuise ondertekend (fol.142).
11.05.1717 + AUTH.148. Op huijden 11.05.1717 Gellius Insma ten sterfhuise van wijlen Binke
Haijties ten versoeke van Okke Sjoerds, geautoriseerd curator over de kinderen bij wijlen
Hein Sjoerds en Grietien Haijties nagelaten, ontsegeling gedaan (fol.143). Ondertekend
(fol.146).
Op huijden 15.12.1717 compareerde Gellius Insma beschrijving goederen uit de nalatenschap
van wijlen burgemeester Binke Haijties ten presentie en ten verzoeke van Okke Sjoerds als
curator over de kinderen van wijlen Hein Sjoerds en Grietjen Haijties. Obligatie ten gunste van
Rinke Haijties van f 1740,- (fol.147). Vastigheden: een half huis de andere helft competeert de
kinderen van wijlen Heijn Sjoerds bij het molenwerk, bewoont door Jacob Haersma c.u. (fol.
152), de helft van drie kamertjes in Doctors stegertie, een half huis in het NWQ bewoont door
Ulbe Gosses, een half huis tegen het “gouthuis” (groothuis?) genaamd mandelig als boven
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bewoont door Rinke Claes. Een huis op het Bolkhuis bij Geertien Jacobs bewoont.
Ondertekend (fol.153).
18.06.1718. Op huijden 18.06.1718 Haytie Bakker, mede burgemeester, volgens appoinctment
in 25.01.1718 op het request van Nots. Frankena... Jacob Jotties, die haar ten (bedde?)
derde eerst hadde begeven met de burgemeester S.H. gesterkt.... Minderjarig kint Sijbeltie
Pieters bij haar eerste man in echt verwekt. Scheiding van goederen. Genoemd wordt Wiebe
Romkes als voogd over het kind (fol.155). Ondertekening (fol.156).
09.11.1719 + AUTH.177. Op huijden 09.11.1719 L. Douwes, mede burgemeester, ten
sterfhuise van wijlen Jan Sijnes en ter verzoeke van Jan B.. en Cornelis IJges als curator over
Claesjen Jans, nagelaten minderjarige dochter van Jan Sijnes voorschreven, beneffens Jets
Jans voljarige dochter van meergemelde overledene, mede present. Bezegeling gedaan
(fol.157). Vastigheden o.a. een Smak c.a. waarvan de andere helft aan Wiebe Pijters behoort.
Getekend (fol.160). (tussen fol. 162 en 168 niets bijzonders).
Op huijden 16.02.1720 Compareerde Sipke Kuijper, burgemeester en Clerk L. Haersma,
Tjalling Tjerx geautoriseerd curator over Sierd Oeges, nagelaten kind van wijlen Oege Wyerts
en Aegien Wiebes om bewijs te doen en rekening over zijn administratie van 16.12.1717 tegen
Abe Lam als mede curator (fol.169). (fol. 170-175 niets bijzonders).
Op 21.11.1718 ontvangen van Wopke Piers landshuur in Buiten fenne f 7,- (fol.176). Ontv. van
Jan Costers wed. landshuur van Alert Lykles intrest. Van Jan Hessels ontv. F 15,- huur van het
groothuis (fol.178). Betaalt aan medicijnen voor Sierd Oges te Amsterdam 19 st (fol.183).
Betaalt aan mr. Sijmonides 41 car.gld.17 st van Sierd Oeges wegens school en costgeld (fol.
199). Betaalt aan Coert Eilards voor een weinig ijzerwerk aan 't groothuis 6 st (fol.204). Betaalt
aan Wybren Smid wegens geleverd ijzerwerk (fol.205). Betaalt aan Pieter en Ulbe Gosses
(fol.207). (tot fol. 213 niets bijzonders). Welke voors rekening de rendant Tjalling Sierx aan mij
Abe Anskes Lam als mede curator over Sierd Oeges. Getekend 21.2.1720 (fol.214).
Op huijden 21.02.1720 Sipke Kuijper, mede burg en Likle Haersma gezoren klerk, ten huijse
van Tjalling Tierx, curator over Sierd Oeges nagelaten dochtre van wijlen Oege Wijerts en
Gesien Wiebes, mede curator Abe Anskes Lam (fol.215). Obligatie t.l.v. de stad Bolsward
2000 cargld. Van 20.1.1649 t.g.v. Wiebe Frieskes volgens cessie den 9e dec. 1669 waaraan
Tjalling Tierx cum filis de ene en Sierd Oeges de andere helft competeert (fol.218). (fol. 219
t/m 224 niets bijzonders). Huurcontract van Oege Wijerts, Olphert en Sjouk Sjouwes als
verhuurders en Romke Gerrits als huurder van 11.3.1714 (fol.225). Ondertekening (fol.234).
16.01.1720 + AUTH.181. D.D. 16.01.1720 Inventaris van goederen van de kinderen van Intie
van Wykel door wijlen Fok Fokkes bij testament van 16.1.1720 gelegateerd. Legatere ik aan
de kinderen van Simpk Faber bij de burg Intie van Wykel in egte verwerkt een Fenne land te
Warns. Nog aan de jongste van deze kinderen met name Fok Ynties kleding enz. (fol.235).
16.01.1721 Curatoren mijn neven D.V. Hempenius en Schij.. Thomas Wiarda ten tijde en soo
lang de jongste dezer kinderen voornoemd agtien jaren oud sal sijn. Ondertekening (fol.236).
17.05.1720 + AUTH.177. Op huijden 17.05.1720 Comparanten zijn H.A. Brouwer mede brm,
de persoon Cornelis Yges, geauthoriseerd curator over Claesjen Jans, minderjarige dochter
van wijlen Jan Sijnes levert bewijs contra de gecommitteerde van het weeshuis. O.a. een
coopschat van een half schip samen met Ittien Symens (fol.239). Aan Hendrik Arjens wegens
geleverde mutsen en winkelwaren. Aan J. Schermer in de doodsiekte van Jan Sijnes diensten
gedaan f 1-7-. Aan H. Jonkman voor muijlen en cappen (fol.243). Ondertekend (fol.246).
17.02.1720. Op huijden 17.02.1720 Hendrik Symens Cramer, presederende burgemeester
ten sterfhuijse van wijlen Aafke Gerrits de minderjarigste van Hendrik Alberts des overleden
enige soon is uijtlandig (fol.249). Ondertekend door Teunis Jaities (fol.252). Op huijden
24.12.1720 geassocieerd als voren ten versoeke van Hendrik als broeder van Aefke Gerrits
respectievelijk oom over gedagte Hendrik Alberts op nu nog uijtlandig boedelbeschrijving in het
sterfhuijs (fol.253). Ondertekend (fol.265).
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08.12.1720. Op huijden 8.12.1720 gecompareerd Hendrik Cramer ten sterfhuise van Aefke
Gerrits getekend (fol.266). Op huiden 09.05.1721 Sterfhuis van Aafke Gerrits. Deszelfs soon
is nog uijtlandig. Goederen geregeld laten brengen ten huijse van Geertien Harmens. Op
18.07.1721 gecompareerd Hendrik Alberts enigste soon van wijlen Aefke Gerrits versoekt
nalatenschap als erfgenaam van zijn wijlen moeder. Getekend (fol.269).
05.08.1721 + AUTH.165. Op huijden 05.08.1721 gecompareerd Abe Anskes Lam, geauth.
voogd over Sierd Oeges nagelaten dochter van wijlen Oege Wijerts en Aegien Wiebes bewijs
van de administratie tegen Sierd Oeges voornoemd, geassisteerd met Doede Martens haar
man ter anders zijde (fol.275). Ontvangen van Tjalling Tjerx voor huishuur (fol.276). Betaalt
aan Alerd Hijlkes wegens 4 weken kostgeld voor Sierd Oeges 9 cargld (fol.280). Betaalt aan
Anne Vroon 23 cargld wegens bloedkralen voor Sierd Oeges in 1721 (fol.287). Ondertekend
21.02.1720 ontheven van de curatele Sierd Oeges en Doede Martens (fol.296).
30.05.1722 + AUTH. ???: Huijden 30.05.1722 Yntie van Wykkel mede brm., Not. Frankena,
Ruurd Annes als gevolmagtigde van de erfgenamen van wijlen Claas Tjeerds in leven adm.
curator over de nagelaten weeskinderen van wijlen Hidde Alerts ter eenre en Lykle Haersma
nu geauthoriseerde voogd over de gedachte kinderen ter andere zijde. Leveren bewijs en
rekening (fol.297). Van Eelke Schuijtenvoerder voor partij hooi 19 cargld en van Andries
Pijters voor drie koeien f 149,- (fol.299). Van schipper Freerk Gerrits 20 cargld nopens
uijtdeling van 1/48 partie scheepen (fol.304). Van schipper Pijtter Aernts voor een oud zeil van
de praam f 1,-. Van schipper Yge Yges 25 cargeld voor uijtdeling van 1/64 parte scheepen
(fol.306). Van Jan Meinderts ontvangen landhuur van Aart Tomas Land voor 't jaar 1719 f 610- (fol.309). Ontvangen van de wijlen curator bevonden ten sterfhuijse van Hidde Alerts in 't
jaar 1710 f 248,- (fol.210). Ontvangen wegens uitdeling parten scheepen van 't schip “De
Goudsbloem” van schipper Sijbolt Sijbolts van Hinlopen van 1/64 part voor de jare 1714 f 66,en voor ‘t schip “De Eenhoorn” van schipper Freerk Alles van Hinlopen van 1714 f 44,(fol.318) Uitgaaf van wijlen Claes Tjeerds voor de kinderen van Hidde Alerts (fol.325). Betaalt
aan Jan Aukes voor brandewijn en andere behoeften 03.04.1718: f 8,-. Betaalt aan Tjeerd
Jelles voor de doodkist van Hidde Alerts f 8,- en aan Wypke Wevers wed. wegens een jaar
bruggeld tot Molquerum 11 st. (fol.326). Betaalt aan Doede Doedes voor een nieuwe ketel
swaar 11 1/2 pond f 9-4- (fol.326). Betaalt aan bode Jonkman 1 jaar grondpacht. Betaalt aan
Floris Croon voor de huur van de plaats bij wijlen Hidde Alerts gehuurd voor het jaar 1709 f
210,- (fol.335). Betaalt aan Floris Jacobs voor landhuur in 1710 f 5,-. In 1711 betaalt aan Lein
Gerrits voor het slachten van een varken 10 st en aan Doede Doedes voor 't lappen van een
koekpan 8 st (fol.337). Aan Floris Brouwer wegens de kinderen 1/4 part in land te Coudum
(fol.334). Aan Elke Tymens wegens schoenlappen in 1713 (fol.354). Kleingeld en diensten
voor Pijtter Hiddes. Aan de pastoor in de Woude nopens meestersloon aan Pijtter Hiddes
verdiend f 96,- (fol.355). Op 28.04.1713 aan Nots. Frankena nopens pleitkosten op de
procedure tegen Jacob Jenkes f 53-18- (fol.355). Op 03.05.1713 aan Nots. Claes Heineman
wegens pleitkosten van het proces tegen Jacob Jenkes aan Antien Hiddes wegens verdiende
loon bode (fol.356). Op 23.05.1713 betaalt aan het schoenmakersgilde voor Pijtter Hiddes
(fol.357). Op 17.01.1714 aan Alert Hylkes voor het schoenlappen. Aan Pijter de Jong als
curator over de kinderen van Frieske Ages een jaar landhuur van 't Nieuwe Land op't
Molenstuk f 16,- (fol.360). Op 04.06.1718 aan Wijnand van der Burg voor medicijnen (fol. 379)
en op 02.08.1718 aan Hendrik Arjens wegens geleverde winkelwaren ten dienste van de wese
(fol.383).
Op 10.08.1714 verklaart L. Haersma, curator over Hidde Alerts erven: uit de handen van de
erfgenamen van wijlen Claes 300 cargld wegens intrest. Getekend 1724 T. Wykles, Frankena,
L. Haarsma, Tjaard Annes (fol.393). 30.04.1718 Obligatie v. Hidde Alerts kinderen v. Eelk
Tymens c.u. (fol.395). Zilveren lepel met AH 1701 en PH 1701 (fol. 396).
13.04.1723 + AUTH. 179: Op huijden 13.04.1723 Trijn Arjens nagelatem wed. van wijlen
Wopke Jolties in leven adm. voogd van wijlen Tiede Ajkes kinderen levert bewijs en rekening
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tegen Jelle Hendrikx, mede voogd (fol.401). Voor Melis Hendriks voor de doodkist van Tiete
Ajkes f 7,- (fol. 406). Aan Hendrik Ariens wegens linnen en bombaij tenderende van Hendrik
Tietes (fol.407). Ondertekend J.A. Brouwer, Haarsma, Jelle Hendriks (fol.409).
20.05.1723 + AUTH. 189: Op huijden 20.05.1723 Geertien Hitsma die haar 2e man ten
huwelijk hadde begeven. Cornelis Clemens. Haar minderjarige kind Gerbrich B.. bij haar 1e
man in egt verwekt wierd genaamt.. scheiding (fol.410). Obligatie wed. wijlen Folkert Benkes
van Amsterdam interest 1719 (fol.411). Genoemd wordt IJpe Folkerts. Een huis te Scharl door
Wypke Lottes bewoond. Een groot schilderij verschilderd op de “Bataille op Tobago” onder de
wed. Capt. Binkes berustende. Ondertekend 1723 (fol.413).
23.09.1723 + AUTH. 190: Op huijden 23.09.1723 Philippus Pijter Molenaar, zijn 2e huwelijk
met Min Annes. Zijn dochter Renske Phillippus bij zijn 1e vrouw Marij Hylkes in echt
verwekt (fol.414). De kinderen hun curator actum devisiones Pijter Gosses bedankt en als het
kind meerderjarig wordt zal zij de moederlijke goederen krijgen. Ondertekend (fol.416).
17.02.1724 + AUTH. 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).
00.08.1724 + AUTH. ???: Op huijden 00.08.1724 Hendrik Sijmens Cramer, mede brm ten
sterfhuijse van Doitie Dompsma ten versoeke van Baukjen Dompsma, echtevrouw van de
predikant Rauwerda tot Oppenhuizen en zuster van de overledene en voorts ter presentie
van de overleden man de old br. Pijter Gosses en Jel Sijmens bezegeling gedaan. Op
12.04.1724 compareerde de curator van de nagelaten kinderen wijlen Doitie Dompsma
echtevrouw van de old brm Pijter Gosses ten sterfhuijse van Doitjen Dompsma (fol.421). Doitje
Dompsma minderjarige soon Durk Pijters nagelaten ter presentie van Dr. August Rauwerda en
Wijb D.. des kinds oomen en de old burgemeester Pijter Gosses (fol.422). Een half huijs in het
NOQ competeert Baukjen Dompsma de ander tegenwoordig bij de old burgemeester Pijter
Gosses bewoond in de scheiding 1.8.1722 (fol.423). Getekend (fol.428).
02.04.1725 + AUTH. 192: Op huijden 02.04.1725 sterfhuijs van Margaretha Houtmans in
leven wed. wijlen Johannes van der Burgh, apotheker tot Stavoren, ter presentie vam
Wijnand van der Burgh des overleden stijfzoon en Nots Frankena bezegeling gedaan. Op
8.5.1724 ontzegeling ter presentie van Dr. Johannes de Groot en W. van der Burgh
geautoriseerde curatoren op de goederen van Margaretha Houtmans (fol. 429). Ondertekend
1724 (fol.431).
03.12.1725 + AUTH. 193: Op huijden 03.02.1725 P.S. Wiarda mede burgemeester en
commies Foocke Fookes huijsman, curator over Sytse Ebeles nu cum marite gesterkt
benefens Foke Abeles veniam etatis bij den Hoove van Friesland geobteneerd. Erfgenamen
van hun wijlen zuster Fockje Abeles nagelaten kind van Bouke Fockes wed. wijlen Abele
Hendriks inder voegen rend. (fol.433). Huisraden en inboedel, winkel en winkelwaren
(fol.434). Obligatie ten laste van Sibbel Tjeerds d.d. 21.11.1713. Sytske Ebeles obligatie
vervolgens ten profijte van de gemene boedel. Obligatie ten laste van Foocke Jeens cum
uxore. Coopbrief 20.7.1709 van een huis aan de Schuinstraat (fol.436). In bewaring gelaten
onder Sytske Abeles een handschrift ten laste van Lijsbert Jans, wed. wijlen Wijbe Frieskes tot
Stavoren (fol.437). (fol. 438 t/m 441 niets bijzonders). Betaalt aan Marten Broers voor zijn
vader Broer Tietses wegens geleverde cramerijen en geern bij Sijtske Abeles c.u. Betaalt aan
goudsmid Hidde Halbertsma i.v.m. silveren stukken voor Sytske en Fockje Abeles. Betaald
aan mr. S.G. Fennema wegens medicijnen d.d. 18.9.1719 (fol.455). Ondertekend (fol.486).
30.04.1726 + AUTH. 195: Op huijden 30.04.1726 Leijn Douwes mede brm, Likle Haarsma
gerechtsbode als boedelhouders over de nagelatem boedel van wijlen old brm Jacob
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Haarsma contra Lijsbert Sijmens echtevrouw van Anske Greelds gesterkt met dezelve
voor de ene helft en Vongerus Domna geautoriseerde curator wegens Fedde Grates voor de
andere helft gezamenlijk voor de gehele erfgenamen van wijlen Claasje Feddes rendrde
scheiding van goederen van zijn wijlen vrouw Claasje Feddes ad vitam. Gelegateerd bij wijlen
Claesjen Feddes als aan Cornelisje Heijmans en Lijsbet Sijmens wollen en linnen kleding.
Ondertekend 3.5.1712 (fol.493).
28.03.1726 + AUTH. 196: Op huijden 28.03.1726 Secr. Binke Binkes ten sterfhuijse van Durk
Jetses, bleker, even buiten Stavoren bezegeling gedaan. Op 3.4.1728 ontzegeling gedaan in
presentie van Hr. Jacobus Hovius en Lilke Haarsma curator nagelaten boedel van Durk
Jetses (fol.487). Silveren beker met EH 1665, een beker met Pelgrim Aukes (fol.530). een
huis, schuur en blekerij buiten Stavoren aan de stadgracht maast de timmerwerf van Mr.
Teunis Jaities, een camer c.a. in Docter Stegertie bij Engel Warners dochter bewoond, een
half huis c.a. binnen Stavoren bij de Bloembrug (Blauwbrug?) bij Claas Hendriks c.u.
bewoond, een halve camer in Dr. Stegertie met vorige erven gemeen bij Trijn Annes bewoond.
Getekend (fol.545).
08.05.1726 + AUTH. ???: Op huiden 08.05.1726 sterfhuis van Eelke IJbeles bezegeling. Op
3.7.1726 ontzegeling gedaan met Jacobus Hovius mede regerend burgemeester ter presentie
van deszelfs erfgenamen Tiartke en Hiske Eelkes gesterkt met haar man Melchert
Hellendoorn, Willem Jansen als man en voogd gewierd zijnde over zijn vrouw Doijtie Eelkes
erfgenamen van deszelve, Grate Rinnerts als man en voogd geweest zijnde over sijne vrouw
Hylke Eelkes, mede erfgename van Willem Hovius medisch dr. en Melchior Hellendoorn
apothecar te Sneek, curator over de goederen van Wyb en Pytie Tiettes, nagelaten kinderen
van wijlen Ta.. Hilles bij An Eelkes echtevrouw verwekt is ontzegeling gedaan (fol.546).
Obligatie op Jan Harmens en Tiedt Okkes van 16.1.1675 t.g.v. Ibele Pijters en Tjam Pijters f
100,-. Een handschrift t.l.v. Tittje Hilles Sloep en An Eelkes d.d. 24.11.1716 t.g.v. Eelke Hilles
c.u. f 700,- (fol.559). Een obligatie op Okke Hylkes en Antien Lippes echtelieden te Worcum
t.g.v. Anne Tetties en Hylk Sibolts f 200,- d.d. 2.3.1664. Een codicil op Pytje Sijbolts wed.
Eelke Ybeles d.d. 9.1.1718. Een huis en zoutkeet bij coopman Eelke Ybeles volgens
coopcontract d.d. 11.5.1709 nr.1 bewoond, een lege huisstede naast de Lommert alhier alias
Bank van Lening volgens coopbrief d.d. 29.9.1675 nr.2 (fol.562). Een huis aan het Zijlpad te
Worcum en andere berusten door Tjartke Eelkes bewoond en een lijnbaan te Worcum
(fol.563).
01.04.1727 + AUTH. 123: Op huiden 01.04.1727 Durk Jacobs, smakschipper alhier zijn
tweede huwelijk met Lijsbettien Hessels. Scheiding van goederen tussen hem en zijn
voordochter Reijnertie Jappes bij zijn eerste vrouw verwekt (fol.564-565). Zilveren deksel met
op de kap: Jappe Jaeyes en Jantien Pyters (fol.568).
22.05.1727 + AUTH. 203: Op huyden den 22 May 1727 (fol. 638) heb ik Jacobus Eppinga
Mede Burgem. der Stede Stavoren te desen verordineert loumst [?} volgens apostelle de dato
den 22ste geassocieert sijnde met de Sec[re]t[a]r[i]s Binke Binkes mij getransporteerd ten
sterfhuyse van Symon Feckes, in leven schipper alhier en aldaar het ptes. van Benedictus
Wopkes Schooldienaar te Workum als geauthoriseerde Curator over de minderjarige
kinderen van wl. Symen Feckes voors. inventarisatie gedaan van des sterfhuys goederen,
alles op aangeving van Himk Symons, meerderjarige dogter van Symon voors., na voor
afgedane ontzegelinge in voegen hier na volgt.
Vastigheden en Effecte
Een huys en Hovinge cum annexis, staande en gelegen op de Schuynstraat binnen Stavoren,
beswaart alleen met de ordentrlijke Jaerlijkse stads huyspenningen (fol. 640).
Een Schuyteschip met Zeyl en Treyl, Ankers en Touwen staand en lopend Want een vordske
ap en dependentieg
over steven 71 voet ingevolge het scheepsbrief in Dato den 21 7ber 1721.
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In de voorkamer in de kas
9 bedlakens, 3 slopen en 5 servetten, nog twee slopen, 5 mans hemden, 1 poeldoek en 1
tafellaken, 3 vrouwen hemden, 1 swart lakens mans rokje en broek, 1 dito met linnen knopen,
1 Carmosijnen vrouwe rok, 3 schorten en 2 rokken tot de kinderen lijfs behorende, 1 Coluerd
lakens pak voor de soon, 1 overlijff en bonte onderborstrok,
Een Eeke, 2 blauwe stoelkussens, 1 brattens borstrok, 1 kletjen, 1 onderborstrok overlijff en
halsje, Een geverfd hollands kasjen, daar in een swart schurt en een dito rok item een swart
schurt en rok en vorders eenige daags klederen so sokken, schorten, schuilken etc., Een
bijbel met silver beslag, een ketting, Een Testament met silveren haken, 1 Silveren lepel
gemerkt D.A. , 1 Dito, ongemerkt, 1 Dito gemerkte D.A. met een schip, 1 Dito ongemerkt, 1
Dito, gemerkt D.A., 3 schilderijen, 1 spiegel, 1 pr blauwe en 1 pr witte gordijnen, voor de
glasen
1 rood en 1 bont schoorsteenkleed 2 pr blauwe gordijnen en de rabatten, 3 bedden en poelen,
6 beddekussens, nog twee dito 6 spaanse en groene dekens, 2 porcelijnen Clapmutsen, 9
delfse Clapmutsen, 33 delfse pannen so op de schoor steenmantel als rondom in de Camer
hangende, Een delfs stel op de kas, 30 kopjes rondom in de Camer,
1 Eken kinderkisjen, 1 heerdbord, 3 blauwe stoelhussens en 3 stoelen, 1 blauwe ronde tafel, 3
grote koppen op de kas en eenige glasen
In de Schuttelbank
eenige potten en pannen, rommeling en goederen van weinig waarde
Agter in de Camer
1 Coper teeketel, 1 dito goteling, 1 dito dikkoekpan, 1 grote koperen ketel, 2 vakken met enige
pannen
12 mans en vrouwe hemden, so schoon so vuyl, 10 lakens so op de bedden, 1 bleek als
andersins, 1 hollands geverfden eeken kasje, Eenig schuttelgoed van potten en pannen,
niet wel mogelijk in orde te specificeren.
Aldug gedaan en geinventarideert bij ons ondergetekende Comms. En Secrt. dato uts.
Binkes.
Fecke NN x NN
|
|
|
Symon Feckes x Right Brusts
|
|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
1700
1706
1704
Hempk Welmoet Fecke Taed Aukes x Jelle Symens x Geertje Sjoukes Antje Fekke Fekke
Fekke
|
| |
|
|
.
.
|
|
|
|
1743 |
Symen Jelles x Janke Tjedzes Rigt Auke
Himk
|
|
1760 |
x 1787
Jelle Zijlman x Beitske Pieters (Sluiswachter/Zijlman op de sluis te Molkwerum)

Geertje Sjoukes was dec weduwe van de sluismeester (“Zijlman”) van Molkwerum Jacob Jans
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Huwelijk 28 aug. 1695 te Stavoren van schipper Symon Feckes

23.05.1727 + AUTH. 154: Op huijden 23.05.1727 Wouter Jonkman old burgemeester deszelfs
dochter Barber Wouters in echt verwekt bij zijn tweede vrouw Jeltien Joukes, gesterkt met
haar man Hendrik Martens. Uitwijzing van goederen te doen vervolgens scheiding van
devisie (fol.569).
26.09.1727 + AUTH. 198A: Op huijden 26.09.1727 Sterfhuis van wijlen Wabe Wybrens in
leven mr. bakker bezegeling gedaan. En op 01.08.1727 ontzegeling door Wouter Fockes
regerend presiderend burgemeester present Hayte Tyssen en ten dele van Doytien Coyker als
resp. oom en neef en geauthoriseerde curatoren over de nagelaten kinderen van wijlen Wabe
Wybrens: Holke en Tys Wabes, alsmede ter presentie van des overledene huisvrouw Aaltien
Arjens. Bij de boedel een zilveren leper met B.A. Brouwer, begraven 18.12.1700 en een
zilveren vingerhoed met Neeltien Tyssen (fol.574). Ondertekend (fol.580).
00.01.1728 + AUTH. ??? : Op huijden 00.01.1728 Sterfhuis van Eelk Bartles. Jacobus
Eppinga, burgemeester ter verzoeke van Durk Galtjes, wed. wijlen Floris Jacobs Brouwer,
Aaltien Pyters, wed. wijlen Marten Doedes en Jantien Durks marito gesterkt. als
hypotecaire crediteuren van Eelk Bartles bezegeling gedaan. In februari 1728 ontzegeling
gedaan (fol.585).
10.03.1728 Sterfhuis van Trijn Hendriks wed. wijlen Fokele Reijns. Bezegeling gedaan. Op
15.03.1728 ontzegeling ter presentie van Wybren Harmens en Hendrik Fokels als curatoren
over Hiltjen Fokeles, minderjarige dochter van Trijn Hendriks. Testamentaire dispensatie (fol.
595).
22.03.1728 + AUTH. 196: Op 22.03.1728 Dr. Petrus Hovius als enige en universele
erfgenaam van wijlen zijn zoon de burgemeester Jacobus Hovius die voogd en curator
geweest is over de nagelaten boedel van wijlen Durk Jetzes, in leven bleker alhier beneffens
de bode Haarsma dog over welks boedel de burgemeester Jacobus Hoovius alle de
administratie heeft gehad. Tegen de bode Lilke Haarsma. Ontvangsten genoemd van Sasker
Jans (fol.586). ontvangsten genoemd van Wybe Sipkes Bleker wegens huur van de bleek van
10.5.1727, 125 car.gld. (eind VIII, fol.610). Ondertekening (fol. 615).
21.02.1728 + AUTH. 200: 21.02.1728 Galtie Andrijs regerend burgemeester ten sterfhuize van
Philippus Pijters ter presentie van de wed. Mein Annes en de burgemeester Haytie Bakker
als geauthoriseerde voogd en curator over Rinske Philippus, nagelaten minderjarige dochter
van Philippus Pyters bij zijn eerste vrouw Marty Hylkes verwekt. Ontzegeling gedaan (fol.611615). 13.03.1727 Burg. Haytie Bakker en Min Annes verklaren en ondertekenen beide de akte
samen met Galtie Andrijs Haarsma (fol.630).
03.04.1728 + AUTH. 200: Op 03.04.1728 in het sterfhuis van Pyter Philippus ter presentie
van burgemeester Haytie Backer en Sjouke Pytters, deszelfs kinderen en erfgenamen
beneffens Tjam (Min) Annes wed. wijlen Philippus Pyters en als moeder over haar kinderen en
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de burgemeester Backer als geauthoriseerd curator over Rensken Philippus, voordochter van
Pyter Philippus voornoemd. Ontzegeling gedaan (fol.631).
13.04.1729 + AUTH. 207: D.D. 13.04.1729 Alert Thomas Hofman mede burgemeester
(fol.640). Secr. Binke Binkes in eijgene. Trijn Pieters haar tweede huwelijk met Hayte
Tyssen, gesterkt met haar minderjarige voorkinderen: Claasjen, Oege en Ansk Gerrits bij
haar eerste huwelijk met Gerrit Oeges in echt verwekt (fol.648).
27.03.1729 + AUTH. 196: D.D. 27.03.1728 Rekening en bewijs Likle Haarsma mede
vroetschap als geauth voogd en administrator over de nagel goederen van wijlen Durk Jetses,
linnenbleker te Stavoren tegen Jacob Wiebes en Pieter Sijbolts beide wonende te Amsterdam
en Sijbolt Sijbolts. Baafjen Jeltes echtevrouw van Claas Hendriks gesterkt met dezelfde haar
man en Grijtje Sjoerds wed. Jacob Jeltes als moeder en legitima .. over haar soontie Jelte
Jacobs bij gedachte haar man in echte verwekt en erfgenaam van zijn vader allen te Stavoren.
Ieder voor een gerechte 1/5 part allen erfgenaam van wijlen oom Durk Jetses (fol.845).
00.00.1728 Ontvangen van wijlen den heer G. Hovius erfgenaam, mede geauth voogd en
adm over de nalatenschap f 262,- (fol. 848). (XI tot fol. 850). 00.00.1728 Eindafrekening: elk
ontvangt f 746,- Jacob Wiebes, Pieter Sijbolts, Baafjes Jeltes cum marito, Grijtje Sjoerds,
Sibolt Sibolts (fol. 897).
19.12.1729 + AUTH. 176: Op 19.12.1729 rekening en bewijs van de administratie gedaan bij
Sipkjen Faber, wed wijlen Dr. Vincentius Hempenius in leven predikant tot Waaxens en
Brantgum, als geath cur over de kinderen van Intie van Wykel van derzelver goederen van
hare wijlen grootmoeder en muij Jan en Fock Fockes in dier qualiteit als enz. contra Thomas
Wiarda, hopman te Stavoren, mede geauth cur over de voornoemde kinderen administratie
(fol.649-660). Ondertekening (fol. 660).
19.12.1729 Baukjen Intjes van Wykel echtevrouw van Johannes Piers Stonebrink won te Stav
gesterkt met dezelve mijn man en voor een derde erfgenaam in goederen mij en mijne
broeders en zusters van ons wijlen grootmoeder en muij Jan en Fock Fockes aanbeërft,
verklaren voorenstaand voor goed te ondertekenen (fol 660).
19.12.1729 ter presentie van Thomas Wiarda, burger hopman, geauth cur over de kinderen
van wijlen Intie van Wykel met name: Rienkjen, Ickele en Fock Intes, hun wijlen grootmoeder
en muij Jan en Fock Fockes aanbeërft, volgens testamentaire dispensatie tegen Rienkjen
Intjes van Wykel vrouw van Johannes Piers Stonenbrink, gevoegd met S.J. Fennema voor 1/2
mede erfgenaam van de voorzegde goederen van haar wijlen grootmoeder en muij (fol.661690 tot eind IX).
00.00.1728 betaalt aan Hylkjen Arjens, naailoon of leergeld voor Fok Inties, betaalt aan Hylk
Teunis borggeld over Fock Inties, betaalt aan de ontvanger Focke Reijtsma een jaar
floreenschatting in Warns (fol.741). 00.00.1728 gegeven en verschotten aan Fock Inties 10
car.gld tot reisgeld na Saandam om haar broeder Iekele, krank zijnde, te bezoeken (fol.745).
23.02.1728 betaalt aan Iekele Inties 3 car.gld tot reisged na Saandam volgens quitantie.
(fol.747). Ondertekening (fol. 751). 27.12.1729 vastigheden inventaris Intie van Wykel
(fol.752).
27.12.1729 + AUTH. 206: Op 27.12.1729 Rekening en bewijs van Eijth Durks echtevrouw
van Reijn Fokeles tot Stav erfgenaam van haar wijlen man Willem Jansen Heijsius, contra
Likle Haarsma gerechtsbode als geauth cur over Antien Jotties minderjarige dochter van Jotte
IJsbrands, erfgename van haar wijlen oom Willem Jansen Heijsius. Genoemd worden: een
huis, erf en spinhuis in het ZWQ, het huis van Harmen van Coevorden zuid en die van Wouter
Jonkman noord, laatst bewoond door Willem Jansen Heijsius (fol.758). Ondertekening (fol.
765).
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26.01.1731 + AUTH. 181: Op 26.01.1731 Galtie Andrijs, mede regerend burgemeester ter
presentie van Thomas Wiarda, burger hopman, geauth cur over Iekele en Fock Inties van
Wyckel, nagelaten kinderen van wijlen de old burgemeester Intie van Wyckel. De goederen
van hun wijlen grootmoeder Jan en Fock Fockes aanbeërfd volgens deszelfs testamentaire
dispositie, tegen Iekele en Fock Inties van Wyckel voornoemd, veniam aetatis, voor 2/3
erfgenaam van wijlen groomoeder en muij voorzegd (fol.768) (eind X tot fol 770).
03.04.1731 + AUTH. 228: D.D. 03.04.1731 Anske Abes Lam zijn tweede huwelijk met Lijsbet
Jans Reckes van Sneek maken scheiding van goederen tussen hem en zij zoontje Douwe
Anske bij zijn wijlen eerste vrouw Antien Leijns verwekt. Uitwijzing van haer kinds grootvader,
de old burgemeester Leijn Douwes (fol.766). Ondertekend (fol. 767).
17.05.1731 + AUTH. 211: blz. 671. Op huyden den 17 May 1731 heb ik Leopold du Bois Mede
Regerende en Presiderende Burgemeester binnen Stavoren in dese Commis geassocieert
met de Secretaris Binke Binkes mij getransporteert ten sterfhuyse van RINKE ANSKES LAM
en aldaar na gedane ontsegelinge ter presentie van desselfs erfgenamen AGE ANSKES LAM
Coopman tot Hindelopen voor een vierde en Roeloff Jelles, Schipper tot Stavoren als man en
voogd over sijn vrouw JENKJE TIETES LAM, GERBEN LAM Mede Burgem. tot Stavoren
voor hen selve en sig sterk makende voor sijn Broeder ANSKE TIETES LAM en suster
WIJPKJEN TIETES LAM, huysvrouw van Pytter Jelles te samen voor één vierde, ANSKE en
AGE ABES LAM voor hen selve en als Curator over haar minderjarige susters, met name
SIUWERTIEN, SYTS en JENKJE ABES voor één vierde part en ANSKE IDZES LAM voor
hem selve en w sijn suster WIJPKJEN IDZES LAM en met approbatie en uyt last van desselfs
grootvader, volgens proclamatie daer aff vertoont, woonachtig tot Sneeck voor de Restant vierde
part.

Erfgenamen van wl. BINNER ANSKES LAM (fol. 786) geprocedeert tot inventarisatie van des
sterfhuys goederen in manieren als volgt:
In de Agterkamer enz. enz.
een paar bladzijden verder:
Ten huyse van Wl. Tjam Wybes (DG Lidmaten Stav.: Abe Anskes & Tjam Wiebes.)
opsomming
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o.a. een lijfrentebrief ten laste van de Provintie en ten lijve van wl. BINNER ANSKES,
groot 300 Gulden.
Een wisselbrief ten laste van Samuel Limburg te Narva gedateerd 2 July 1730, groot
200 Roebels.
Een geprotiseerde wisselbrief ten laste van Jan Hendriks Mon, groot 200 Car. Glds.
Dog dese beyde wissels sijn met schipper Thomas Ages na Narva gesonden om door
desselve ingevordert te worden.
approbatie: goedkeuring door de overheid.
In testament van 1692 heeft Anske Tietes 6 kinderen:
Tiete, Abbe, Yds, Agge, Jenck, Reynard.
En er is ook een Fidei-testament van Anske Tietes in 1655.
00.00.1731 Secr. Binke Binkes, Likle Haarsma mede vroetschap als adm. over de boedel van
Antien Jotties, minderjarige dr. van Jottie Ysbrands van haar wijlen oom Willem Jansen
Heysius ex testament aanbeerfd en Jottie Ysbrants als vader en wettige voorstander over
gedachte zijn dochter Antien Jotties ter andere zijde. Leveren rekening en bewijs (fol.794).
16.06.1731 Ontvangen van M. Hellendoorn 20 car.gld. wegens 1/5 part van Eelke Ybeles
portie in een plaats tot Hieslum voor het jaar 1729 (fol.797). Ondertekening (fol.810).
07.08.1732 + AUTH. 212: Op 07.08.1732 Jacobus Eppinga, mede br. sterfhuis van Oloff
Douwes onzegeling gedaan van de sloten ter presentie van Isak Pietters geauth curator over
Douwe Olofs, minderj zoon van Oloff Douwes, gesterkt met de Pr. Fiscaal dr. Petrus Sigersma
en Lamke en Eijth Olofs beide meerderj. dochters van Olof voorz. in manieren als volgt: een
huis en erf c.a. op 't Zuidend met Antien Andries west en door de overledene bewoond.
(fol.811).
25.11.1732 + AUTH. 213: Op 25.11.1732 in het sterfhuis van Tettien Sipkes in tijden
echtevrouw van Durk Jacobs ter presentie van Durk voorzegd. Riemertien Sipkes echtevrouw
van Sipke Eelkes gesterkt met dezelfde en Doede Martens geauth cur over Jeltien, Antien en
Sipke Sipkes alle erfgenamen van haar wijlen zuster Tettien voorzegd. Na ontzegeling
beschrijving inventaris (fol. 817).
29.12.1732 + AUTH. 216: Op 29.12.1732 in het sterfhuis van Siuw Riemerts wed wijlen
Claas Eilerst ter presentie van Jacob Eiberts, huisman te Warns en Anske Riemerts te Stav
geauth cur over de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Siuw voorz. bij haar wijlen man
Claes Eilerts in echte verwekt met namen Riemer en Willem Clazes geprocedeert tot
inventarisatie van de goederen (fol. 836). 00.00.1732 Vastigheden: een huis en erf ca buiten
de oude stadspoort met Ninke Hayes noord en Jets Romkes west bij wijlen Sieuw Riemerts
bewoond en een oude huisinge of koeschuur ca buiten de oude poort met Minne Jacobs huisje
oost en dat van Tjeerds zuid. (fol. 838) Ondertekening (fol.843).
00.00.1728 + AUTH. 206: 00.00.1728 Rekening en bewijs van Likle Haarsma geauth voogd en
adm over de goederen en boedel van wijlen Willem Jansen Heijsius aan Antjen Jottjes
aanbeerf contra Antjen Jottjes voorz. Nu major annes geworden en gesterkt met haar vader
Jottje Ysbrands wettige erfgenaam van haar wijlen zoon Willem Jansen Heijsius (fol.911).
00.00.1728 Vastigheden: een huis en spinbaan in het ZWQ en nu door Hendrik Bleker, mr
timmerman bewoond, verder wordt enkele malen 1/5 part genoemd (fol. 915). Uitgaaf tot eind
XII (fol. 930). (XII 851-930). 00.00.1728 Ondertekening (fol. 933).
24.06.1738 + AUTH. 227: Op 24.06.1738 Getransporteerd ten huijse van de old executeur
Jacob Willems die bij de Hove van Friesland wegens inocentie de adm sijner goederen is
geinterdiceert ten versoeke van de burgemeester Fongerus Domna en de vroetsman Lykle
Haarsma door de Hof geauth cur over de ged. oud exec. Jacob Willems en zijn 5 kinderen:
Aaltien, Rink, Willem, Pietertien en Tjartke Jacobs, bezegeling en inventarisatie (fol. 934).
00.00.1738 Inventaris; een silveren leper gemerkt WD 1717 (fol. 944). 00.00.1738 Inv. een
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silveren lepel: Pietertien Willems 1686, silver versierd door de erve van de old burg Hylke
Fockes 1714 (fol. 945). 00.00.1738 Inv. een silveren lepel met wapen en onderschrift Willem
Jacobs Ockes is geboren den 24e juni 1726. Silveren lepel met wapen 1723 den 13 mei is
geboren Bink Jacobs Okkes (fol. 946). 00.00.1738 Vastigheden: een huis en hoving ca in
ZOQ, Doytie Koyker noord en de volgende huising zuid bij Jacob Willems bewoond (fol. 964).
Een huis en erf ca staande naast bovengenoemde ten noorden en Sipk Gosses kinderen ten
zuiden, bij haar bewoond. Een huis en erf in NWQ, Thomas Ages Oudewagen zuid en Tymen
Eelkes noord, door Folkert Martens bewoond, volgens koopbrief van 18.11.1730 (fol. 965).
Een huis en erf te IJlst bij Gerben Cuperus bewoond en bij dezelve nagelaten obligatie ten
laste van Ulbe Abes Hania en Diuke Jelles van 200 car.gld. (fol. 967). Koopbrief en reversaal
ten laste van Tjalling Jochems c.u. ten gunste van Tjalling Tjarks waarop volgens aantekening
van Jacob Willems hem nog competeerd 100 car.gld. d.d. 24.6.1720 (fol. 968). Akte van
akkoord tussen Pieter en Jacob Willems waaruit blijkt dat Jacob van Pieter nog 36 car.gld krijgt
in goed gangbaar zilvergeld (fol. 972). Ondertekening (fol. 974).
14.11.1738 + AUTH. 222: Op heden 14.11.1738 Leopoldus de Boys, reg. Burg, ten sterfhuis
van wijlen Bruijn Jans ter presentie van Hendrik Cornelis en Jouke Jans, geauth cur over
Cornelis Bruijns, nagelaten minderj kind van wijlen Bruijn voorzegd. Inventarisatie met de
nagelaten weduwe Eelke Gerrits (fol. 975).
10.02.1739 + AUTH. 224: D.D. 10.02.1739 Staat en inventaris van de goederen van Acke
Baukes echtevrouw van Doede Martens. Aan Tjaard Annes geauth cur ad actum devisiones
heeft uitgewezen en verklaard haare minderjarige kinderen: Janke, Hessel Jans bij wijlen
eerste man Jan Hessels in echt verwekt. Vaderlijke goederen: opgetekend door Pier
Hempenius geassisteerd met secr. B. Binkes ten huize van Acke Baukes (fol.988).
00.02.1739 Inventaris: diverse schilderijen, een "zeskant", "de Jonge Tobias" (fol. 987) zilveren
hechten gemerkt CH (fol. 989) idem gemerkt HWIH, ST, TID, IHII 1668, HI, mosterdlepeltje
HWIH, tandenstoker IRC (fol. 990), Ondertekening (fol. 998).
00.02.1739 Goederen van Jacob Willems (fol. 998) XIII tot fol. 998, XIV van 999 tot 1066.
00.02.1739 Vastigheden: huis en hoving ca in het ZOQ. Nog een huis naast dezelfde ten
zuiden naaste beide bij de schipper Thomas Ages bewoond. Een dito huis en erf in NWQ bij
Folkert Martens bewoond. (fol. 1026) Ondertekening (fol. 1030).
00.02.1739 + AUTH. 216: 00.02.1739 Rekening en bewijs voor Jacob Eilerts te Warns contra
Willem Clazes te Stavoren gesterkt met zijn mede curator Ansk Rinners en als erfgenaam van
zijn broeder Rinner Clazes. wijlen Riemer en Willempje Clazes nagelaten minderj kinderen
van wijlen Broeder Claas Eilerts en deszelfs huisvrouw Sieuw Riemers en de eerste nu
overleden zijnde de. Ren... (fol. 1032). Ondertekening (fol. 1100) XV 1067 tot 1100.
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