BRON:
Stavoren Nedergerecht Proclamatieboek.
HERKOMST: R.A.Friesland (toegang 34, fol. 1-60).
STATUS: Micro fiches (4 stuks in eigen bezit) (© 1995 rob boom)
INFO: Chronologische samenvatting van het hele boek. (Sta14txt.txt)
Wijk
Nr
20.01.1773 Reitje Simons en Trijntje Coerts, huis en erf in NOQ,
tussen halve delft en afschutting, Br.Douwe Cramer zuid en
de heer Bigot noord, gek.v.d.voogden en diaconen v.h.
stadsweeshuis. Br.D.Cramer gesterkt met Vroedsman F.G.de
Jongh verzoeken het niaar (fol.1).
B35
03.03.1773 Openbare verkoping van een huis en erf, bewoond door Tjeerd
Suurds, door executeur Claas Hilverda en Gerrit Yntema, old
burgemr. in de herberg De Witte Arend bij Jacob Jans (2).
B26
31.03.1773 Hartman Gerbens Lam, huis en erf in NWQ op het blokhuis,
tussen de halve straat en de afschutting. Gosse Uilkes zuid
en Durk Sijbolts noord. gek.v.Beits Baukes, wed.Sijbren
Cornelis (fol.3).
C93
21.04.1773 Galtje Jonkman, huis en erf in ZWQ aan de Zuiderhaven,
vooruit als van ouds en achteruit de zeedijk. De zeedijk
zuid en Wytze Sjoerds noord. gek.v. Aaltje Hendriks, wed.
Pieter Jansen te Urk (4).
16.06.1773 Hubert Pieters en Lijsbet Tomas, huis en erf in NWQ op het
blokhuis, tussen de halve straat en de schans. Het huis v.
Wybe IJsbrands Mouthaan zuid en een leeg erf ten noorden.
gek.v. Hendrik Swerink en Aafke Harmanus el. (4).
21.11.1773 Ebe Ritskes, huis en erf in ZOQ, tussen de halve delft en
de afschutting. Dooitje Jacobs zuid en Ocke of Olke Annes
noord. gek.v. secr.Swaluwe als cur.over de nagelaten
boedel v. Doeke Heins (5).
B48
26.01.1774 Olaf Gerrits en Feik Doedes el, huis, hoving en erf in NOQ,
tussen de halve delft en de stadsgracht. Koopman Willem
Heineman zuid en wed.Pieter Jillis en Haije Jans noord.
gek.v. Jelle Nisses en Jeltje Nisses, gest.met haar man
Sjoerd Jurjens (5).
B8
23.02.1774 Manus Machiels en Geertjen Tetmans el, huis en erf in ZOQ,
tussen halve delft en (oude stadsgracht) 32 voeten grond
van majoor Hilverda doch tegenwoordig met een vrije doorgang naar de straat. Majoor Claas Hilwarda noord en oost
en Br.Douwe Cramer zuid. gek.v.Hendrikje Doedes, wed.Tys
Haites (6).
B59
27.04.1774 Hendrik Swerink, mr.grofsmid, huis en erf in NWQ, noorderpoortstraat, tussen de halve straat en de waterlozing.
De wed.Jurjen Sjoukes huis zuid en Jan Rinties noord. gek.
v.Geert Fokkes, mr.grofsmid (6).
C103
04.05.1774 Jan Everts en Geertjen Bintes el. huis en erf in ZOQ, i.d.
dubbele buurt, tussen de halve straat en de delft. De
Mennoniete gem.huizing zuid en Doedje Andries noord. gek.
v.Gosse Uilkes (7).
05.05.1774 Jan Pieters en Rigt Tyssen el., huis en erf in NOQ op de
hoek v.d. noorderschuinstraat, ten zuiden en west de halve
straat. Cornelis Jans oost en Jan de Vries ? noord met 10
voeten grond a.d. schuinstraat tegen de stadswal. gek.v.
Piebe Jelles (7).
11.05.1774 Jelle Jans, mr.mastenmaker, koopt 5 pm grasland i.d.
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R139
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Noordermeer. gek.v.Simon Binkes, Raad Ordinaris in den Hove
van Friesland (8).
??
11.05.1774 Claas Stoffels, huis en erf in NWQ op het blokhuis. tussen
de halve straat en achter als vanouds. De mennonieten
gemeente huising zuid en Gosse Wilkes noord. gek.v.Lubbe
Pytters (8).
R65
08.06.1775 Openbare verkoping v.d. scheepstimmerwerf met woonhuis,
kanthelling en huis, staande voor Simk Hempenius wed.de
vroedsman Greeld Meinema als moeder en voogd over de
kinderen ten huize van Jacob Jans, castelijn i.d. Witte
Arend (fol.9 ontbreekt)(10).
A6
15.06.1775 Lieuwe Sijbolts en Lieuk Aarnds, huis en erf op 't zuidend
buiten de oude stadspoort. gek.v. Ymke Oedses en Oedse
Tjeitjes (10).
FOL47 R301½
06.07.1775 Openbare verkoping v.e. deftige scheepstimmerwerf met voortuin en kanthelling, laatst bij wijlen vroedsman Greeld
Meines gebruikt. koper is Anske Greelds. Aalsmede een huis
en erf c.a. a.d. schuinstraat. koper is Anske Greelds (11).
A6
* 10.1775 Magdalena Aarnds, woning in NOQ in de steeg van achterom na
de Voorstraat gaande, het strekt als van ouds. Anne Rinkes
oost en Rink Wygers west. gek.v.Jouke Tjedses, lasthebber v.
broeders Jenke en Jacob Tjedses (11).
B16?? of S137
* 10.1775 Arjen Hendriks Korf, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft
en zeedijk. De vroedsman R.van Kammen zuid en de burg.F.
Cuperus noord. gek.v. Jurjen Alberts (12).
C21
23.11.1774 Hepke Jochems, huis en erf in NOQ i.d. poortstraat, tussen
de halve straat en de afschutting. Wed.Idske Zytses zuid en
het steegje noord. gek.v.Gosse Uilkes lasth.v. Tjerk Clases
Klein (12).
A23
R122
01.02.1775 Hubert Pieters en Lijsbet Tomas el. huis en erf in NWQ, op
het blokhuis, tussen de halve straat en de afschutting.
Gosse Uilkes zuid en Dirk Sijbolts noord. gek.v. Beits
Baukes (13).
C93
R82
04.02.1775 Tjerk Murks en Tjam Uilkes el onder Molkwerum, huis en erf
in NOQ, tussen de halve delft en de oude stadsgracht.
Tjalling Pieters zuid en Jan Teunis noord. gek.v. Teunis
Jans en Antje van der Sloot el. (13).
B37
01.03.1775 Cornelis Jans Voor, huis en erf in NWQ, tussen de halve
delft en de zeedijk. Wed.Aldert Alderts zuid en Eildert
Pieters noord, bewoond door Tjerk Hanses (?). gek.v.
Claas Hilwarda (14).
C38
09.03.1775 Rimmer Wygers en Jurjen Alberts, huis en erf in NWQ,
tussen halve delft en de halve oude kerkstraat. De gemene
stadssteeg zuid en Oeds Jans Bakker noord. gek.v. Jan en
Ate Harings te Surhuisterveen (14).
C81
09.03.1775 Tjeerd Sikkes en Sipkjen Pieters el. huis en erf in NWQ,
tussen halve delft en zeedijk. Hein de Vries zuid en
Jurjen Sijmons noord. gek.v.L..k ? Sibles (15).
R28
09.03.1775 Geert Oeges en Jeltjen Jelles el. huis en erf in ZWQ,
tussen de halve delft en de zeedijk. Ate of Ale IJsbrands
zuid en Jouke Tyssen noord. gek.v.Bauke Pieters te
Terhorne (15).
C5
R223
04.05.1775 Aaltje Uilkes, huis en erf in ZWQ, tussen halve straat en
de afschutting. Aafke Sjoerds oost en een leeg erf west.
gek.v.Johannes Melles en Sijbrig Douwes (16).
R308
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04.05.1775 Jan Hayes Visser, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft
en de zeedijk. Jan Pieters zuid en Rimmer Jacobs noord.
gek.v. Metjen Bakker wed.Anne Lieuwes (16).
C6
S371
04.05.1775 Durk Sietzes, huis, hoving en erf in ZOQ, vooruit de halve
delft. Johannes Bakker west en een leeg erf oost. gek.v.
Alijt Poulus voor de helft en van Jan Christiaans voor de
andere helft (17).
R302??
04.05.1775 Piebe Jelles c.s., huis, herberg Het Vergulde Hoofd in
het ZWQ, tussen ged.de halve delft en ged.tot de goot bij
de post. Jacob Durks zuid en het Stads Raadhuis noord.
Zijnde het onderhoud van de raadkamer boven de huizing
zo verre het binnenwerks is aan de stad enz.
gek.v. E.Bosma (17).
C31
04.05.1775 Piebe Jelles, huis en erf in ZOQ, tussen de halve delft en
de afschutting. Pieter Haitjes oost en Feite Sippes zuid.
gek.v.Pieter Minnes (18).
R312 of 200?
27.09.1775 Jan Hayes Visser en Douwe Jacobs, wandelkoop met huiskamers
die Jan Hayes Visser aan Douwe Jacobs in eigendom afstaat.
huis en erf in ZWQ, tussen de halve delft en de zeedijk.
C6
Jan Pieters zuid en Rimmer Jacobs noord. Waartegen Douwe
Jacobs aan Jan Hayes Visser afstaat deszelfs huis en erf in
de wijde steeg, zoals het vanouds strekt (18).
B29
29.09.1776 Lieuwe Clases, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en
zeedijk. Oud burg.C.H.v.Heinenberg zuid en Cornelis Willems
noord. gek.v. Sieds Jelles wed.Jan Jansen (19).
C49
17.01.1776 Jacob Dirks, huis en hoving in NOQ in het noordeind, het
huis v.d. erven Rinke Minnes zuid en Jeltjen Sierx ? of
Jans noord, tussen de halve straat en de afschutting. gek.v.
de kinderen v.Simon Simons (19).
C105
17.01.1776 Cornelis IJges, huis en erf in NWQ, de stadssteeg zuid en
de wed. D.Cramer noord, tussen de halve delft en de straat.
gek.v.d. erven v.Trijntie Hendriks (20).
C70
17.01.1776 Ruurd Gabes, huis en erf in NWQ, tussen de halve delft en
de zeedijk. Gosse Uilkes zuid en Hein Willems noord. gek.v.
Dirk Taan, commies v.d.convoyen en licenten te Stav. als
cur.v.d. boedel v.Jacob Pieters en Wink Clases in leven
el. ald. Gosse Uilkes, coopman, gest.met de proc.fisc. F.
de Jongh verzoeken het niaar. (20).
C75
17.01.1776 Sijbrand Cramer, huis en erf in NWQ, tussen de halve delft
en achter als vanouds. Wed.H..? Jacobs zuid en wed.
Rollewagens huis noord. gek.v. erfgen.v.Maartje Fokkes (21)
A45
14.02.1776 Ruurd gabes, huis en erf in NWQ, tussen de halve delft en
achter als vanouds. Het huis v.Cornelis Yges zuid en het
huis v. G. Yntema noord. gek.v.old burgemr.D.Cramer (21).
R41
13.03.1776 Teunis Jans, huis en erf in NWQ op het blokhuis, tussen de
halve straat en achter tot de afschutting. Het diaconiehuis
zuid en Claas Stoffels noord. gek.v.d.armenbezorgers v.d.
doopsgezinde gemeente (22).
R64
20.03.1776 Wybrig Bakker wed. P.v.Velsen, huis en erf in ZOQ, tussen
de halve straat en de oude stadsgracht. Gosse Uilkes zuid
en Wybe Pieters noord. gek.v. Hessel Jans de Jong (22).
R255
24.04.1776 Openbare verkoping van huis en erf in ZWQ, een leeg erf
zuid en het steegje noord. bewoond door Grietje Jans, wed.
Hendrik Hiddes. Sijbrandus Cramer is koper (23).
S236
26.06.1776 Warner Hendriks Esveld te Heeg, huis en smidserij in NOQ
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a.d. Voorstraat, tussen halve straat en de afschutting. De
wed. Lijkle of Sitske Sijtses zuid en de gemene steeg noord en Berber
Hendriks oost. gek.v. D.Taan, als cur.bon. over de afgestane boedel v. Hepke Jochems (23).
R122
10.10.1776 Jurjen Alderts voor 2/3 en Reinier Pieters voor 1/3, huis
en erf in NWQ, tussen de halve delft en de zeedijk. Gosse
Uilkes zuid en Hein de Vries noord. gek.v. Dooitje Tomas.
Hein de Vries, mr.verwer en glazenmaker verz.het niaar (24)
C58
R26
22.01.1777 Pier Hempenius. oud burgemr. huis en erf a.d. baanregel,
tussen de oude stadsgracht en de baan. De baan tot naastliggers. gek.v. gezamelijke erfgen.v.wijlen de oud secr.
Binke Binkes (24).
S146
29.01.1777 Jurjen Alberts, mr.timmerman en Piebe Hollander, gerechtslidmaat, huis en erf in NWQ, tussen de halve straat en de
waterlozing. Haye Jans zuid en het gemene rijdpad noord.
Het huis wordt door Walle Hayes bewoond. gek.v.Jetse of
Jelte Lijkles. Uilke Holwida als postuland v.Jan Hayes
Visser, coopman verzoekt het niaar (25).
C110
29.01.1777 Jente Jurkes, veerschipper. huis en erf in NWQ,
tussen de halve straat en de gemeene waterlozing. Hoite
Haantjes zuid en Jan Gerrits noord. gek.v.
Jantie Jans voor haar zelve en als moeder en voogd voor
haar zoon Jan Douwes en Zijtske Daniels, gesterkt met haar
man Arjen Arjens. Hoite Haantjes, veerschipper als man en
voogd over zijn huisvrouw Rinkje ..(?) verzoekt het niaar
(fol.26).
C99
02.08.1777 Thomas Oudewagen, huis en erf in NWQ, tussen halve straat
en gemene waterlozing. Jan Gerrits zuid en Haye Jans noord.
gek.v. Jetsken Hessels, huisvr.v. Joost Andries (26).
C108 R97
20.02.1777 Jan Hayes Visser, huis en erf in ZWQ, tussen halve straat
en zeedijk. Jan Pieters zuid en Rimmer Jacobs noord. gekv.
secr.B.F.Swaluwe, geauthoriseerd door de stad (27).
C2
R334
16.04.1777 Adam Holland, huis, hoving en erf in ZOQ, aan het achterom
tussen de oude stadsgracht en de stadswal, het gemene pad
zuid en Jan van Gieteren noord. gek.v. Durk Taan, mede
vroedschap als curator v.Zytske Clases. Jan Gerrits van
Gieteren, burger, verzoekt het niaar (27).
R288½
16.04.1777 Jurjen Alberts, huis en erf in ZOQ, tussen de oude stadsgracht en de bestekking. Een leeg erf zuid, Lieuwe Sijbolts
oost en Jan v.d.Bank (Broek?) west. gek.v.Dirk Taan mede vroedschap
en curator v.d. boedel v.Steven Melis en Durkjen Ages (28).
S324
04.06.1777 Claas Stoffels, huis en erf in NOQ, tussen de oude
stadsgracht en de stadswal. Jurjen Jaasling nom.uxor oost
en Dirk Geerts nom.uxor west. gek.v. Secr.Swaluwe en Pieter
Haites als cur.over Ruurd Jacobs (28).
R131
25.06.1777 Secr.Swaluwe en comp. betr.tuin in NOQ, tussen de oude
stadsgracht en de bestekking. P.Hempenius erven noord en de
gemene weg zuid. gek.v.Dr.Hendrik of Hans Leinstra c.s.(29)
FLOREEN 202
25.07.1777 Hielke Pieters en Fockje Meilis, huis en erf in ZWQ, tussen
de halve delft en de zeedijk. Jan Pieters zuid en Rimmer
Jacobs noord. gek.v. Jan H.Visser (29).
C2
R334
24.09.1777 B.v.d. Ley, coopman te Harlingen. huis c.a. "Het Vergulden
Hoofd" tussen ged.de halve delft en ged.tot aan de goot bij
de post en de zeedijk. Reindertien Sipkes zuid en het Raadhuis noord met een ged.v.h. onderhoud v.d. raadskamer.
4

gek.v. secr.B.F.Swaluwe voor 1/4, de vroedsman D.Taan voor
1/4, de vroedsman B.v.Sippama voor 1/4 en Piebe Jelles voor
1/4 (fol.30).
C31
24.09.1777 Simon Willems, veerschipper, huis en erf in NWQ, tussen de
halve delft en de zeedijk. Barber Hendriks zuid en burgemr.
D.Cramer noord met een vrije steeg a.d. zuidkant. gek.v.
Rinske Bijlsma, wed.oud burgemr.F.de Jongh (31).
C62
24.09.1777 Aarnd Jans en Grietje Uilkes el, huis en erf in NWQ, tussen
de halve straat en achter als vanouds. Teunis Jans zuid en
Gosse Uilkes noord. gek.v. Claas Stoffels (31).
R65
26.11.1777 Elias Joseph, joodse slager, huis en erf in het zuidend
omtrent de Vischershaven. Willem Jacobs noord en het huis
van Arjen Hendriks in ql. c.s. zuid, tussen de halve straat
en de steeg of doorgang. gek.v. Sjouke Tjepkes (32).
R328
26.11.1777 Tjepke Harmens, huis en erf in NWQ als vanouds de verkoper
zuid en een leeg erf noord, gehuurd door Stijntie Gerrits.
gek.v. Hartmans Pieters als man en voogd v.zijn vrouw
Jantie Gerrits voor zichzelf en als cur.v.d. overige erven
van Stijntie Gerrits (32).
C67
21.01.1778 Jelle Sijmons, huis en erf i.d. noorderpoortstraat tussen
de halve straat en de waterlozing. Jan Rinkes erven zuid en
de wed. Sjerp Reins noord. gek.v. Aafjen Sipkes, gest. met
haar man Folkert Eukes (33).
C105
21.01.1778 Jentje Jurkes, huis en erf i.d. noorderpoortstraat tussen
de halve straat en de afschutting. De brouwerssteeg zuid en
Johannes Gaukes noord. gek.v.burg.D.Taan als cur. ad bon.
over de geaband.boedel van Harmen Wybrens (33).
R124
21.01.1778 Pieter Pieters, huis en erf in ZOQ a.h. achterom, tussen de
oude stadsgracht en de afchutting. Wybe Meijes zuid en
Gosse Uilkes noord. gek.v. Olaf Gerrits (34).
R293
21.01.1778 Piebe Hollander, gerechtsbode, huis en erf in NWQ, tussen
de halve delft en de zeedijk. Het huis v.Br.D.Cramer zuid
en Meinart Hendriks noord. gek.v. Antje Mevis, wed.
Alexander Verheul (34).
C53
04.02.1778 Hendrik Arjens Corf, huis en erf in NWQ, tussen halve delft
en de zeedijk. Folkert Eukes zuid en Tjitske Wybes noord.
gek.v.Simon Gellofs (35).
R10
04.02.1778 Gerrit Yntema, oud burgemr, koopt stuk land onder Stavoren,
Breefenne genaamd. Schrams Fenne west en Noord Camperhorn en de Molkw.vaart oost. gek.v.Cristina Ketel wed.
Hempenius (35).
??
11.02.1778 Durk Sippes, woning a.d. baanregel, tussen stadsgracht en
afschutting. Gosse uilkes zuid en Tomas Oudewagen noord.
gek.v. Cristina Ketel, wed.Hempenius. Uilk Holwida pr.fisc.
en last v.Tomas Ages Oudewagen, coopman, verzoekt het niaar
(36).
A30
S146
11.02.1778 Jan Jelles Hollander, huis c.a. in NOQ, tussen oude stadsgracht en afstekking. Secr.Swaluwe c.s. zuid en Wed.
Hempenius noord. gek.v.. Cristina Ketel wed.Hempenius (36).NAAST FL.202 R160
18.03.1778 Juffr.Geertruida Maria Cramer wed.Tinckmok ?, huis,
stalling en erf in NOQ, tussen halve delft en oude stadsgracht. Wed.Douwe Cramer zuid en Tjardken ? Pieters noord
en gerechtigd met een vrije steeg zuid. gek.v.heer Carel
Bigot (37).
B34
20.04.1778 Zytske Jans Hollander, huis en erf in NOQ, tussen de oude
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stadsgracht en bestekking. Het gemene pad zuid en de wed.
Hempenius noord. gek.v.serc.Swaluwe en comp. (37). FLOREEN 202
R160
29.04.1778 Secr.Swaluwe en comp. stuk grond of tuin in ZOQ, tussen de
oude stadgracht en zo verre de gerechtigheid strekt van de
wed.Hendrik Clases. De wed.Hendrik Clases noord en Feike
Felkena zuid. gek.v.Sibbeltien Tietes wed.Domna (38).
NAAST A68 en A67
06.05.1778 Jan Teunis, kanthelling a.d. stadsgracht, bezwaard met 24
gld. jaarlast eeuwige renten t.b.v. Antie Jans, grenzend aan
't land v.Monte Wiarda, gek.v.Meins Hendriks wed.Ansk
Greelds (38).
??
26.05.1778 Hylke Rieuwerts, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en
de zeedijk. Br.D.Cramer zuid en de wed.Rintie Jans noord.
gek.v.Dom.Wybrandus Heineman te Warns (39).
R32
24.06.1778 Sybrandus Cramer en Wintie Rieuwerts el. huis, hoving en
schuur in NOQ, tussen halve delft en de oude stadsgracht.
Claas Alderts zuid en Abram v.d.Werf noord met de goot
tussen huis en Abram v.d.Werf. gek.v.Zyts Hanses wed.Douwe
Anskes voor haar kinderen (39).
B4
R192
15.07.1778 Jan Barneveld, huis en erf in NWQ op 't blokhuis, tussen de
halve straat en de afschutting. Gosse Uilkes zuid en het
gemene wagenpad noord. gek.v.Jelle Simons te Molkw. (40).
C90
25.11.1778 Rienk Sipkes, huis en erf in ZWQ, tussen de halve delft en
de zeedijk. Feite Sippes zuid en Abe IJsbrands noord. gek.
v.Gerrit Yntema, oud burgemr. (40).
R337
25.11.1778 Wytse Greelds, huis en erf in ZOQ i.d. dubbele buurt,
tussen de halve straat en de oude stadsgracht. Jenke
Tjidzes zuid en Geesjen Pieters noord. gek.v.Harmen Rinkes
(41).
R264
21.11.1778 Marten Sybrens, woning in NWQ op het blokhuis, tussen de
halve straat de bestekking. Willem Gerrits zuid en Gosse
Uilkes noord. gek.v.Jentien Jurkes (41).
R74
17.03.1779 Gosse Uilkes en Tjalling Pieters voor 3/4 en Jolle Nolkes
voor 1/4 ter andere zijde, wandelkoop met Gosse Uilkes aan
Tjalling Pieters een stuk land onder Stav (42).
???
17.03.1777 Jan Jelles Hollander, stuk land onder Stav. zijnde 1/3 van
een afgeslat stuk land in spijkermiede de ooster munnikenweide oost (42). (een spijker is een schuurtje dat ooit bij
een klooster behoorde).
???
14.04.1779 Aartien Etzes, huisvr.v. Sible Annes, huis en erf alsmede
een leeg erf in ZOQ i.d. dubbele buurt, tussen de halve
delft en de stadsgracht. Gosse Uilkes zuid en Hans Haijes
noord. gek.v. Jaay Joukes te Koudum (43).
B73
12.05.1779 Anne Hayes en Anna Huberts ?, huis en erf in NOQ a.d.
schuinstraat, tussen de halve delft en de afschutting.
Wybe Velsen oost en Aaltie Harmens west. gek.v. vroedsman
Age Okkes Oudewagen (43).
B13
S198
12.05.1779 Joseph Hendriks, huis, herberg, stalling en loodsen a.d.
noorderhaven buiten de stadspoort. gek.v. Juliana v.der
Velden wed.Schuur als moeder en voogdesse over de
minderjarige kinderen (44). DE VROUWE VAN STAVOREN
C112
19.05.1779 Openbare verkoping bij Atse Braadsma in "t Vergulden Hoofd"
betr. 10 pm land i.d. Noordermeer (44).
???
30.06.1779 Tjamke Wynties, huis bij hem bewoond, alsmede een huis en
erf in NOQ, tussen de halve delft en de afschutting. De wijde steeg
zuid en Frederik Bleker noord. gek.v. Jan H.Visser (45).
B29
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27.10.1779 Tjalling Pieters, huis en erf i.d. dubbele buurt, tussen
de halve straat en de oude stadsgracht. Gosse Uilkes zuid
en Wybe Pieters noord. gek.v. secr.Swaluwe als last en
proc. v.d. wed.Velsen (45).
27.10.1779 Hendrik Hutting en Adriaantje Jans, huis en erf in NWQ bij
de Blauwbrug, zo als het tegenwoordig bestekt is, de stad
aan alle kanten. gek.v. Aldert Jans (46).
10.11.1779 Uilke Holwida, pr.fisc., huis en erf in ZWQ, het huis v.
Frans Hellendoorn afkomstig zuid en het huis v.Berber
Hendriks noord. gek.v Hans Halterberg, regerend burg.(46).
08.12.1779 Gerrit Yntema old burgemr. en Roelof Durks oud.secr.?,
huis en erf in ZOQ, tussen halve delft en oude stadgracht.
Gosse Uilkes zuid en Wytze Greelds noord. gek.v.Jenke
Tjidzes 24.11.1779. Uilke Holwida pr.fisc. wegens Yda
Jenkes, minderj.dochter en als last in procuratie hebbende
van Rein Jenkes betr.de legitima portie v.d. ouderlijke
goederen wegens Yda Jenkes op 8.12.1779 met consent
geadviseerd (47).
21.11.1779 Uilke Pieters mr.timmerman, huis en erf in ZOQ als van
ouds Johannes Jans Bakker ? oost en Schelte Gerrits
west. gek.v.Lieuwe Sijbolts en Ank Aarnds (47). FOL.10
09.10.1780 Johannes v.d.Molen, huis en erf in ZWQ, tussen de halve
delft en de zeedijk. Tymen Jurjens zuid en Jeltie Sakles
of Jakles noord. gek.v.Douwe Sipkes (48).
09.01.1780 Jacob Hendriks, huis en erf in de dubbele buurt, tussen de
halve straat en de halve delft. Sible Annes zuid, Jurjen
Andries noord. gek.v.Jacob Jans als last en proc.v.
Harmannus Gerrits (48). Manus Geerts?
16.12.1780 Jelle de Vries, huis en erf in NWQ, tussen helve straat en
bestekking. De gemene straat zuid en Willem Gerrits wed.
en Gosse Uilkes noord. gek.v.Saantje ? Sjoukes wed.Willem
Jans als boedelhouder van haar wijlen man (49).
12.04.1780 Dooitje Tomas Koolker, huis en erf in NOQ, tussen halve
delft en oude stadsgracht. Tjerk Pieters zuid en wed.Rein
Gerkes noord. gek.v.Gosse Uilkes (49).
12.04.1780 Haye Jans Visser, scheepstimmerwerf buiten de noorderpoort,
de stadsgracht zuid en oost en Hyltjen Jenties noord. gek.v.
gezamelijke erven v.Wigle Pieters v.d. Werf (50).
03.05.1780 Meindert Hendriks, huis en erf in NWQ, tussen halve delft
en zeedijk. Hendrik Cornelis zuid en wed.Aldert Alderts noord.
Gek.v.Age Okkes Oudewagen voor 1/2 en Jan Thomas voor
hemzelf en voor de gezamelijke erfgen.v. zijn vader Thomas
Ages Oudewagen voor 1/2 en samen voor 't geheel (50).
07.07.1780 Gerrit Yntema, oud burgemr. scheepstimmerwerf a.d. vleugel
v.d.noordersluis. De zijlroede zuid en J.H.Visser west,
Monte Wiarda noord en de koper west. 1 jaar huur van
Hendrik Warners erven alsmede 2 jaar Willem Rommerts. gek.
v. Meine Hendriks, wed.Anske Greelds. Haye Jans Visser, mr.
lijnslager, Auke Tjeerds ? en Atse Wytzes te Warns. H.Jans
Visser cur.over de kinderen v.Jan Hayes Visser verzoeken
het niaar (51).
01.06.1780 Wybe Pieters Velsen, lijnbaan c.a. op grond v.d. zeedijk
achter de stad Stavoren. Gek.v.Sible Jans de Vries (51).
24.06.1780 Adam Hollander en Jouke Jans, huis en erf in ZWQ, zo ver
tegenwoordig bebouwd is. De stad aan alle kanten. gek.v.

B69

R164

C28

R369

R266

R301½

C25

B73

R257

C87

B32

A14

C36

A6
??

7

Sjoukjen Cornelis gest.met approbatie v.haar man Zytjen
Harmans (52).
24.06.1780 Gerben Siedzes, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft en
de zeedijk. Simk Taan zuid en Aantien La Haise noord. gek.
v. Sjouwe of Yme Douwes Visser (52).
24.06.1780 Hendrik Warners Esveld, huis en erf i.d. noorderbrouwerssteeg als vanouds. Antien Pieters erven oost en Jentie
Jurkes c.s. west. gek.v. Barber Hendriks wed. Geert
Fokkes (53).
06.07.1780 A.P.v.d.Werf, huis, erf en kuiphuis i.d. noorderbrouwerssteeg, tussen de halve straat en de afschutting. De halve
delft oost en Sjerk Willems noord, het huis door Matheus
Sikkes gekocht west. gek.v. Jelle Popjes ? (53).
05.07.1780 Meye Wijbes, huis en erf in ZOQ, tussen oude stadsgracht
en afschutting. Wybe Meijes zuid en Gosse uilkes noord.
gek.v. Pieter Pieters (54).
05.07.1780 Matheus Sikkes, huis c.a. i.d. noorderbrouwerssteeg, tussen
de halve steeg en de afschutting. Het huis door A.P. v.d.
Werf gekocht oost en Antie Pieters erven west. gek.v. Jelle
Poppes. A.Pieters v.d. Werf, mr.chirurgijn, veroekt het
niaar (54).
20.09.1780 Anne Okkes, huis en erf in NOQ, tussen halve delft en
Oude Gracht, Jan Teunis erven zuid, wed.Anske Greelds
noord, gek.v.Dr.B.F.Swaluw, boedelh.v.nagelaten goederen
v.Hendrik Clases en Antje Hermanus. Uilke Holwida Proc.
fisc. niaarnemer als lasthebber v.Claas Stoffels, oud
kofschipper, over zijn huisvr.Rinkje Jans erf.v.Jan
Teunis, hun wijlen vader (fol.55).
27.09.1780 Sjouke Willems, huis en erf in NOQ a.d.Noorderpijp,
Jelle Poppes zuid en het steegje noord, tussen de oude
stadsgracht en bestekking, gek.publiek v.Janke Sjoukes
wed.Willem Jans (fol.55).
27.09.1780 Cornelis Wijgers en Pietertje Poppes el. huis en erf a.d.
zuidzijde v.d.schuinstraat, tussen de halve delft en de
afschutting. Freerk Harmens nom.uxoris oost, Wijbe Velsen
west, gek.v.Harmen Jacobs (fol.56).
01.11.1780 Piebe Hollander, huis en erf in ZWQ, tussen de halve delft
en de zeedijk. Wed.Gerrit Jans zuid en Jan Jacobs noord.
Gek.v.Janke Pieters, wed.Cornelis Jans (fol.56).
31.01.1781 De arme besorgers v.d.doopsgezinde gemeente, huis en erf
in ZOQ welks gerechtigh.strekt als van ouds. Uilke Pieters
oost, Zytske Hendriks west, gek.Jurjen Alberts (fol.57).
30.01.1781 Uilke Sallings en Rinkje Sibles el. kopen zathe en land
in de noordenmieden (fol.57).
28.03.1781 Antie Rommerts, huis en erf in ZWQ, tussen de halve delft
en de zeedijk. Wed.Hendrik Essink zuid, Proc.Fiscaal Uilke
Holwida noord, gek.v.Dr.Douwe Cramer (fol.58).
28.03.1781 Rein Jenkes en Mary Ippes, huis en erf in ZOQ,
ged.aan de post en ged.aan de halve delft en achter zoverre
het bestekt is. Wed.Cornelis Willems zuid, Ebe Ritskes
kinderen noord. Gek.v.Secr.Swalue en Willem Rommerts als
boedelredders v.Dooitien Jacobs (fol.58).
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