Weeshuis.
Op huyden den 4e nov. 1740 hebben de voogden en diaconen toegestaan en bij verkoop
daartoe geresolveert om aan Beits Baukes de vridom te geven om in dat huysjen te wonen zoo
lang zij leeft voor de summa van 40 gld. * C 93.
23-08-1762. Harmen Jans Bootes tot weesvader gekozen.
Dese nafolgende Woningen Sijn aan het huis, weeshuis, gekomen. De laaste van Ot Durks is
op 13 augustus aan het huis gekomen in den jare 1764.
No. 1 het huis op het end van de fiskekrsstraat. Dit stond er echt! Viskersstraat?
No. 2 het huis bij de doije poel.
No. 3 het huis van de grote boer.
No. 4 het huis van Aant Wassend. ? Meer kon ik er niet van maken.
No. 5 het huis in het baanspad.
No. 6 aan de baansregel het huis.
No. 7 in het nau Stegertie het huis.
No. 8 het huis op het blokhuis verkogt. Deze zin was later doorgestreept.
No. 9 het huis in het nau Stegertie van Ot Durks in den Jaare bij ons bekend 1764 den 20e
augustus.
Na de dood van Hisse Haities. * SOQ specie 322.
Na de dood van Beits Baukes komen ons aan het huis de beide huisen toe.
In kennis onzer handen: K(oert) Mumnnix, G. Meijema, Pieter Haites en ? A. Gerbens.
05-05-1766. Voogden en diakenen van het Weeshuis te Stavoren, eijgenaars geworden van
een huis of Kaemer, laast door Antjen Joukes bewoont, bevonden hebbende hetselve voor de
diakenen niet profietelijk op te maken om te verhueren, hebben hetselve aen Douwe Siebes bij
resolutie afgestan tot solange hij leeft, mits dat het dan weer komt aen de voorschrefen
diakeni. Dit is Douwe Siebes
geset merk
* Ik kan Douwe Siebes alleen vinden bij specie 290 in 1762.
1775. Verkogt de huisinge in het Steegje aan Durk Jagten….
* Durk Jagtenberg? In 1770 op specie183½.

