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Keuchenius
13-07-1811
Op heden den Dertien July des Jaars Een Duizend agt honderd en Elf Compareerden voor
ons Horatius Albaada Keizerlijke Notaris, residerende te Stavoren, en nagenoemde getuigen
mij Notaris bekend.
Anke Douwes, voormaals Weduwe van Hijlke Hendriks, thans gehuwd aan Pieter Rommerts
en met gedagte hare man gesterkt woonende te Stavoren, alsmeede den Perzoon van Hidde
Heyes Wijbrands, mede te Stavoren woonagtig als Curator over de Perzoon van Hendrik
Hijlkes, nagelaten zoon van Wijlen Hijlke Hendriks bij Anke Douwes, hierboven gedagt, in
egte verwekt.
Dewelke verklaarden bij deezen te Constituuren en Magtig te maken de Heer Jacob Aukes
Lootsma, Lid van het Gemeente Bestuur te Stavoren, om hunne aandeelen van zodanige
gelden als wijlen Hijlke Hendriks, gevaren hebbende op zijne Majesteyts Schip Van Oorlog
de Schrikverwekker, gecommandeerd door den Heere N: A: Ruysch, als tweede Stuurman
enn Overleeden den Twaalfden November Een Duizend agt honderd en Vijf volgens
Extract uit de Rolle gehouden ten Kantore der Agter Stallen van de Marine en de hoofdelijke
betalingen te Amsterdam in dato 5 November 1810 nog te goede mogte hebben, te
Ontfangen, daar voor te quituren en in alles omtrent deeze zaak te handelen doen en laten,
wat zij Comparanten zelven preseuk zijnde zouden kunnen mogen en kweten doen, en in......
tot de uitvoering in deezen enige nadere Last vereischt wierde,
Verklaarden Zij Comparanten dezelve bij deezen gegeven te zijn en alles met Magt van
Substitutie, belofte van goedkeuring en Schadeloosstelling in Somma onder Verband van
goederen en Submissie als van Regten.
Aldus gepasseerd voor mij Notaris Horatius Albarda voornoemd, benevens Klaas Hiddes en
Gerrijt Gerrijts --------------beide wonende te Stavoren als verzogt te getuigen, aan wien meede de Comparanten bekend
zijn. In kennisse onzer verteekeningen benevens dien der Comparanten binnen Stavoren op
dato als boven.
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