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Wijk
Nr

Specie
Reeel

16.09.1789 Br.B.F.Swaluwe, huis, erf en schuur en kruidmolen c.a. in
het ZOQ aan het achterom, tussen oude stadgracht en het
kampje land v.d. verkopersche. Jan Gerbens zuid en Meije
Wybes noord. gek.van Attje Douwes, wed.Wybe Meijes als
boedelhoudster voor f 600,- (121).
A52
01.10.1789 Daniel Bonifaas v.der Staar v. Campers nieuwland, dijkgraaf
v.d.contr.Hem.Oldef. enz., huis, herberg, schuur en
stalling in ZWQ. Gerben Siedzes, koopman, zuid, Raadhuis
noord, tussen ged.halve delft en ged.de goot bij de post en
achter tot de zeedijk. Het onderhoud v.d. stadsraadkamer
boven het huis is, zo verre het binnenwerk betreft, de
schoorsteen, kozijn en ramen in de lasten van de stad. (121)
C31
23.09.1789 Ruurd Hiddes, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en
zeedijk. Lieuwe Clazes zuid en Willem Rommerts huis noord.
gek.v.Willem Cornelis (122).
C50
18.11.1789 Douwe Wiebes, huisman te Molkwerum, koopt 12 pn greidland
ten westen v.d. Molkw.vaart. gek.v.Sasker Sallings, huisman (123).
??
25.11.1789 Joseph Noijon, schepen te Sneek, huis en erf in NOQ, tussen
de halve delft en de oude stadsgracht. De wed.burg. Douwe
Cramer noord en de vroedsman Klaas Stoffels zuid, bezwaard
met een jaar huur door Okke Ages Oudewagen. gek.v.Arjen
Hendriks, wed.Anske Greelds erfgen.ex test. van haar man
(123).
B35
S237
02.12.1789 Dooitjen Tomas Coolker, huis en erf in NWQ, tussen halve
delft en zeedijk. Wed.Tjidske Wijbes zuid en Andries
Alderts noord. gek.v. Tjamke Meinzes, wed.Frans Reins Gras
(124).
C44
24.02.1790 Joseph Mathijsen, huis en erf in het zuidend te Stavoren,
tussen de halve straat en de afstekking. Age Jotjes zuid en
de diaconie noord. gek.v. Antie Pieters v.der Werf, wed.
Jacob Bartles (125).
S342
23.06.1790 Dirk Taan, oud burgemr, huis en erf in NWQ op het blokhuis,
vooruit de halve straat, achter de waterlozing en een
uitgang op het zuiden in de steeg. Jelle Walles huisstede
noord en zuid en het huis v.Harmen Rinkes zuid. gek.v.
A.P. v.der Werff, mr.chirurgijn. (126).
C83??
08.09.1790 Willem Rommerts, mr.huistimmerman, huis en erf in ZOQ,
tussen halve delft en afstekking. Claas Gerlofs zuid en de
stadssteeg noord. gek.v.Andries Schultz (126).
B68
S274
15.09.1790 Jarig Eilerts, huis en erf in NWQ, tot de goot en achter de
halve straat. Oeds Jans Bakker zuid en het huis v.Hendrik .
noord. gek.v.Jacob Bartles (127).
C88
29.09.1790 Sijbrandus Cramer, mede vroedschap, koopt 40 pm land waarop
de fabrieq da kruidmolen staat die op een afbraak verkocht
is. De zuidermeer en de weg naar dezelve oost en zuid en de
stadsgracht en dijksvaart ten westen, de Warnservaart noord
(127). KRUIDMOLEN!!
29.09.1790 Willem Cornelis, mr.mastenmaker, huis, schuur en erf in NWQ
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in de noorderpoortstraat, tussen de halve straat en tot de
schuur. Jan Gerrits zuid en de koper noord. gek.v. Sjouke
Jurjes (128).
01.10.1790 Gezamelijke eigenaren v.d. Staverse noordermeer, betr.een
donatie van 17,5 pm greidland onder Stavoren (129).
01.10.1790 Haye Jans Visser, coopman, koopt een stuk losland onder
Stavoren bij de Koepoort (129).
01.12.1790 Koop v.stuk land v.Pirius Binkes, hoofd commies van 's
lands gemene middelen te Leeuwarden (130).
08.12.1790 Hans Halterberg, old burgemr. koopt los land onder
Stavoren v.Pirius Binkes (131).
19.01.1791 Auke Jacobs, coopman te Molkwerum, huis en erf in NWQ,
tussen de halve delft en de zeedijk, het huis v.Ruurd
Hiddes zuid, het huis v.d. wed.D.Cramer noord, gek.v.
Willem Remmerts, mr.huistimmerman.(132).
21.01.1791 De eigenaren v.d.Staverse noordermeer kopen land van
Tjalling Pieters (132).
23.02.1791 Jacob Reinders, huis en erf in ZOQ i.d. dubbele buurt,
tussen de halve straat en de halve delft. Aarnd Pieters
noord en Jan Alberts huis zuid. gek.v. Hylke Ages mr.
huistimmerman (133).
09.02.1791 Jan Heins, mede vroedschap, huis en erf in NWQ, tussen
de halve delft en de zeedijk. Het huis v.Ytien Heins zuid,
het huis v.Ruurd Hiddes noord. gek.v. Lieuwe Klaas mr.
schoenmaker (133).
23.03.1791 Olaf Gerrits, huis en erf in NOQ a.d. brouwerssteeg, de
steeg noord en het pakhuis v.wijlen de burg F.H.Trip zuid.
gek.v.Geertien Ottes, huisvrouw van Anne Rinkes (134).
04.03.1791 Meindert Hendriks, huis, erf, stokerij, mouterij en overige
gebouwen op dit erf met gereedschappen in het NOQ op het
achterom tussen de oude stadsgracht en het baanspad. Wed.D.
Cramer zuid en wed.Christiaan Jacobs noord. gek.v.Trijntje
Hendriks Trip, laatst wed.v.wijlen Dirk Alberts Visser als
boedelhoudster (134). (ZIE OOK FOL 144)
18.05.1791 Johannes Postmus en Grietje Ferwerda el huis en erf in NOQ
a.d. noorderpoortstraat, het smidssteegje noord en Tjeerd
Jans zuid, tussen de halve straat en de bestekking. gek.v.
Manus Sweerink, mr.grofsmid (135).
29.06.1791 Mathijs Boser, huis en erf in NOQ, tussen halve delft en
de oude stadsgracht. Wed.D.Cramer noord en wed.Klaas
Stoffels zuid. gek.v.Joseph Noijon, raad in de vroedschap
te Sneek (135).
13.10.1791 Klaas Hiddes, huis en erf in NWQ. Cornelis Jans Voor zuid
en het pakhuis v.wed.Jacob Doedes noord, tussen de halve
delft en de zeedijk. gek.v. Feike Rienks Holwida en
Klaasjen Uilkes te Enkhuizen (136).
19.10.1791 Willem Rommerts, huis en erf in NWQ, het huis v.Meindert
Hendriks zuid en het huis v.Auke Rommerts en het erf v.
Gosse Wilkes noord, tussen halve delft en de zeedijk. gek.
v. Jan Elzinga, reg.burgemeester als gelastigde voor de
overige heeren participanten (136).
19.10.1791 Dirk Taan, oud burgemr, huis, erf en schuur ca in ZOQ aan
het achterom, tussen de oude stadsgracht en het kampje
land van Atje Douwes wed.Wybe Meijes. Jan Gerbrands zuid
en Meije Wiebes noord. gek.v. Dr.B.F.Swaluwe, secr.v.
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Staveren (137).
19.10.1791 Jan Jansen Kolvis, huis en erf in NOQ aan de baansregel,
tussen de oude stadsgracht en de lijnbaan v.d. verkoper.
Het huis v.d. stad en diaconie zuid en het lege erf van
Rimmer Wygers noord. gek.v.Jelle Piebes, oud kofschipper
als vader en voorstander van zijn dochter Hidje Jelles,
erfgen.v. haar moeder Geertie Th.Oudewagen (138).
23.11.1791 Albert Minnes en Maria Jans el, huis en erf in NOQ a.d.
noorderpoortstraat, het smidssteegje noord en Tjeerd Jans
zuid, tussen de halve straat en de bestekking. gek.v.
Johannes Postmus en Grietie Ferwerda el (138).
18.01.1792 Anthony Blom, huis, erf en hoving ca in het NOQ aan het
achterom, het stadsteegje zuid en de hoving v.Dr.W.
Keuchenius noord, tussen de oude stadsgracht en de lijnbaan
v.Jelle Piebes. gek.v. Antie Tijlemans wed.Johannes Sinnes
als moder en voorstanderse over de minderj.kinders (139).
13.06.1792 Jan Teunis, huis en erf in NWQ, tussen de gemene goot en
de afstekking van het huis v.Albert Dirks. Het genoemde
huis en erf zuid en dat van de verkopers, bewoond door
Roelof Manus en de gemene straat noord met het recht van
water uit de put bij de stal en wagenhuis van Dr.W.Keuchenius
en een bleekveld dat vrij toegankelijk moet blijven. gek.v.
Gosse Wilkes, koopman (140).
11.07.1792 Openbare verkoping bij Johannes Piers, castelijn in de
stadsherberg betr.deftig huis en herberg "stadsherberg"
buiten de poort 12.5.1793 vrij te aanvaarden (141).
13.06.1792 Gezamelijke erfgen.v.Klaas Stoffels, huis en erf in NOQ,
tussen halve delft en oude stadsgracht. Het huis v.Tjerk
Murks zuid het pakhuis v.Klaas Stoffels noord. Door Klaas
Stoffels, in leven raad v.d. vroedschap gek.v. Jan Teunis,
in leven mr.scheepstimmerman (141).
12.09.1792 Openbare verkoping op 19.9.1792 op het Raadhuis betr. een
deftig huis en herberg "stadsherberg", voorzien van drie
boven- en twee benedenkamers, keuken en stalling voor ca
20 paarden, buiten de poort a.d. haven. Door Johannes Piers
c.s. als huurders bewoond. gek.door vroedsman Gerardus Ph.
v.Sippama (142).
30.10.1792 Piebe Hollander, gerechtsbode en Willem Rommerts, mr.
huistimmerman, huis en erf in NOQ, tussen halve delft en
aan het kerkhof. Het huis v.wed. D.A.Visser zuid en de
erven v.Harmen Bruining noord. gek.v.de erven v.d.
vroedsman Klaas Stoffels (142).
24.10.1792 Auke Gosses, huistimmerman, huis en erf in ZOQ, tussen
halve delft en achter met 32 voet tot de grond van majoor
Klaas Hilverda en een vrije doorgang naar de straat.
het huis v.Klaas Hilverda noord en het huis v.wed.Douwe
Cramer zuid. gek.v.Haye Jsn Visser (143).
21.11.1792 Jan Gerbens, mr.brouwer, huis en erf in ZOQ, tussen halve
delft en oude stadgracht, het huis v.oud burg.D.Taan noord
en het huis v.Auke Gosses en erf v.wed.Cramer zuid. gek.v.
Claas Hilverda, oud secr. (143).
21.11.1792 IJsbrand Durks, coopman, huis, erf en jeneverstokerij in
het NOQ op het achterom, tussen oude stadsgracht en het
baanspad, de wed.D.Cramer zuid en de wed.Christiaan
Jacobs noord. gek.v. Meindert Hendriks, raad i.d.
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vroedschap (144). (ZIE FOL 134)
18.01.1793 Sasker Pieters te Molkw. koopt land en korenveld even
buiten de stad aan de noorderhaven. gek.v.d. erven v.Jan
Hollander (144).
30.02.1793 Jan Ages, huis en erf in NOQ aan de schuinstraat, tussen
de halve delft en de halve brouwerssteeg, het huis van
Hendrik Trip oost en Jan Cornelis west. gek.v.de erfgen.v.
Tetman Pieters (145).
06.02.1793 Sasker Sallings, ged.v.huis, erf en schuur tot het achterhuis van Br.B.Taan in het ZOQ, tussen de oude stadsgracht
en de noordzijde van het staket van de bleek achteruit het
pad langs het gemelde gedeelte van het huis, wijders tot
aan de oude stadsgracht en van het achterste staket
gemeten 22,5 voet lengte, aan de noordkant tot de hoogte
v.d. vloer van de kopers bovenkamer, hebbende de verkoper
zuid en oost en Meije Wijbes noord. gek.v.Dirk Taan,
burgemeester (146).
17.04.1793 Pieter Jans Visser, hui en erf in NOQ, tussen halve delft
en achteruit de schuur v.Tjalling Pieters. Het huis van
Piebe Hollander zuid en Tjerk Murks noord. gek.v.Jan
Bruining, coopman (146).
17.04.1793 Jacob Reinders en Feike Johannes el, huis en erf in ZOQ
in de dubbele buurt westzijde, tussen de halve straat en
de halve delft. Het brugspad zuid en de kopers noord. gek.
van Haye Jans Visser, coopman en curator v.d. boedel v.
Jan Alberts (147).
01.05.1793 Jan Teunis, gest.met vader Teunis Jans, drie kamertjes
onder een dak en erf in ZOQ aan het achterom, tussen de
oude stadsgracht en het kampje greidland v.wed. Wijbe
Meijes. Het huis v.Geertie Hendriks, laatst wed.v.Cornelis
Ritskes noord en het kamertje v.Meije Wybes zuid. gek.v.
Gosse Wilkes, coopman (147).
08.05.1793 Hendrik Kuiper, raad i.d. vroedschap, twee huizen onder een
kap en erven in NOQ, tussen halve delft en de oude
stadsgracht. Het huis v.Tjerk Murks zuid en het huis v.
Mr.Bozer noord. gek.v.Sijmon en Geertie Stoffels, erfgen.v.
broeder Claas Stoffels (148).
05.06.1793 Pieter Cornelis, huis en erf in NOQ, tussen halve delft en
het kerkhof. Het huis v.Dirk Alberts Visser zuid en Pieter
Jans noord. gek.v.Piebe Hollander en W.Rommerts (148).
13.11.1793 Cornelis Feykes, huis en erf in ZWQ, het huis v.d. diaconie
oost en west, tussen halve delft en bestekking. gek.v.
Pieter Jans Visser, coopman (149).
22.01.1794 Gosse Wilkes, huis en erf in NOQ in de brouwersteeg zuidzijde. Het huis v.Jan Pieters erven oost, de koper west.
gek.v.Geertien Ottes, huisvr.v. Haai Rinkes (149).
22.01.1794 Sippe Heeres, huis en erf in ZOQ, tussen halve delft en
de afschutting. Claas gerlofs zuid en het stadssteegje
noord. gek.v. Willem Rommerts (150).
05.02.1794 Dirk Taan, burgemr en P.Hollander, gerechtsbode en Willem
Rommerts, opsiender v.landswerken, huis en erf in NOQ, op
de hoek v.d. noorderschuinstraat. de halve straat zuid en
west en 10 voeten grond aan de stadswal. gek.v. Jan Pieters
(150).
12.02.1794 Frederik Daniels Dublinga en Trijntje Jans el, helft van
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een deftig heerlijk huis en herberg "de stadsherberg",
voorzien met drie spatiente .. kamers, ruime houten stalling voor ca 20 paarden, buiten de poort a.d. haven. gek.v.
Lijkjen Gosses wed.Jacob Hendriks de Boer (151).
C112
19.02.1794 Antie Wypkes, koopvrouw, huis en erf in NOQ a.d. noorderpoortstraat, het huis v.coopman Gerben Siedzes oost, Jan
Cornelis zuid, de halve straat west en noord. gek.v. Janke
Sipkes wed. (151).
A25
S137
19.02.1794 Jan Lieuwes, huis en erf in ZOQ, tussen de halve delft en
de bestekking, het stadsschoolhuis zuid en het huis en erf
v. Gerrit Zevier noord. gek.v. Gosse Wilkes, coopman (152).
B70
20.02.1794 Hermannus Alexander Verheul en Lijsbet Cornelis el, huis en
erf in NOQ a.d. schuinstraat, het huis v.Dooitje Tomas
Coolker nom.uxor oost en Salling Pieters cum ux west,
voor de halve delft en achter de erven en tuin v. wed.
Jacob Bartles. gek.v.Auke Gosses mr.huistimmerman (152).
S200
20.04.1795 Sybrandus Cramer, mede vroedschap, huis en erf in NWQ i.d.
noorderpoortstraat, tussen de goot tot de bestekking. Het
wagenpad zuid en 't bolwerk waaraan het staat noord. gek.
v. Haring Jans en Tjemke Rinkes e.l. (153).
C111
19.03.1795 Harm Hayes, huis en erf in ZOQ i.d. dubbele buurt oostzijde
tussen de halve delft en de oude stadsgracht. Het huis v.d.
koper noord, het lege erf en huis v.Gosse Uilkes zuid. gek.
v.Jiskjen Ebes Bakker, wed.Adam Holland (153).
B73
09.04.1795 Hendrik Willems, huis en erf op het Blokhuis oostzijde.
Eilart Coerts noord, Rinkje Gosses zuid, tussen de halve
straat en de bestekking. gek.v.Claas Alderts (154).
C90
S82
21.04.1795 Jan Tjerks en IJda Jenkes e.l. huis en erf in NOQ, tussen
halve delft en bestekking. Het huis v.Tetman Tetmans Eekama
noord en de kerkesteeg zuid. gek.v. Froukje Anties La Haise
wed, door hertrouw huisvr.v.Ruurd Jenkes Houma nadat de
gerechte nalatenschap van haar eerste man Rinke Arjens Corf
aanvaard werd (154).
B43
01.09.1795 Salling Pieters, beurtschipper, huis, hoving en erf en een
woning daarachter door Tjeerd Sjoukes bewoond in NOQ a.d.
voorstraat, tussen de halve delft en de oude stadsgracht.
Het huis v.Wybe P.Velsen noord, het huis v.D.T.Koolker
zuid. gek.v.W.P.Velsen, mr.lijnslager en R.P.Velsen te
Lemmer, erfgen.v.grootvader W.P.Velsen en Rigtske Ebeles
(155).
B31
07.03.1795 Auke Gosses, huis, schuur, hoving en erf in ZOQ op het
zuidend, tussen de oude stadsgracht en de afschutting. De
stadsgracht aan alle zijden. gek.v.Haye Jans Visser (156).(ZIE FOL 108)
S328
30.04.1795 Homme R.Kalf, oud kofschipper, huis en erf in NOQ i.d.
schuinstraat zuidzijde, tussen de halve delft en bestekking
Tjepke Harmens wset, de tuin v.R.W.Visser oost. gek.v.
Salling Pieters, veerschipper. (156).
R184
03.09.1794 Rein Jenkes Houma, huis en erf in NOQ a.d. Voorstraat,
tussen halve delft en stadsgracht. B.Paulus noord en Hylke
Jentius zuid. gek.v.Jacob Hendriks, J.H.Regenbogen is huurder (157).
B26
03.09.1794 Rein Jenkes Houma, hoving of tuin met zomerhuis en plantage
in NOQ a.h. achterom, tussen de oude stadsgracht en bestekking. Br.D.Taan zuid en wed.wijlen .. S.Cramer noord.
gek.v. Jacob Hendriks (157).ZIE OOK FOL 205
FLOREEN 93
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10.09.1794 Pieter Pieters Velsen, oud kofschipper en Aaltje Hendriks
el. te Lemmer, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en de
zeedijk, het stadshuis zuid en wed.Eiso Jans noord. gek.v.
Jacob Jans en Aat Ottes el. (158).
C33
15.10.1794 H.M.Sweerink, mr.grofsmid, huis en erf in de noorder
brouwerssteeg, tussen de halve straat en de afschutting,
het huis v.Olaf Gerrits oost en Antie Wypkes west. gek.v.
Gerben Siedzes koopman (158).
Naast
19.11.1794 Jan Cornelis, kofschipper, huis en erf in NOQ a.d. schuinstraat, tussen de halve delft en het erf of hoving van
wed.Jacob Bartles, het huis v.Cornelis Wygers door Evert
Hlants ? bewoont oost, Anne Hayes west. gek.v. Wybe Pieters
Velsen, kofschipper te Lemmer, erfgen.v. wijlen grootouder
Wybe P.Velsen en Zytske Ebeles (159).
B13
10.12.1794 Lol Sallings wed.Pieter Haites, huis en erf in NOQ a.d.
schuinstraat noordzijde, tussen halve delft en de bestekking. D.Taan c.s. bewoont door Oot Eijck west en Jan Ages
oost. gek.v. .. B.Taan gesterkt met Br.Holwida verzoeken
het niaar (160).
A36
22.01.1795 Hylke Ages, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft en de
zeedijk. Abe Wybrands zuid en Janke Tyssen erven noord.
gek.v. Gerrits Oeges en Jeltje Jelles el (160).
C5
29.04.1795 Tymon Hessels de Jong, mr.bakker, huis en erf in NOQ a.d.
noorderpoortstraat, tussen halve straat en afchutting, het
huis v.Tjeerd Jans noord en de brouwerssteeg zuid. gek.v.
Jan Martens, mr.verwer en glazenmaker (161).
A25
07.07.1795 Anna Helwig Sophia Bammester, wed.Albart Horna, huis en erf
in ZOQ, tussen halve delft en oude stadsgracht, het huis
v. wed.Age Okkes Oudewagen noord en de wed.R.Petrus zuid
gek.v. Josina Catharina Tresling, huisvr.v.Dirk Taan (161).
B63
01.07.1795 Willem Rommerts, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en
afschutting, de koper zuid en Gosse Wilkes erven noord,
gek.v. Auke Rommerts (162).
C56
01.07.1795 Jacob Jurjens en Trijntie Tettes el. huis en erf in NWQ op
het blokhuis westzijde, voor de halve straat en achter het
rijdpad, het huis en de diaconie zuid, een leeg erf noord.
gek.v.Eelke Gosses, huisvr.v. Tjerk Claases Klein, gesterkt
met ... haar man (162).
C105
15.07.1795 Meije Wijbes, huis en drie tuinen in ZOQ, agterom aan de
Stadswal, ten oosten en noorden dezelve, Jan Gerbens
Kruiver zuid, de kopers c.s. west, gek.v. Wed.Wijbe
Meijes (163).
A52?
02.09.1795 Lol Sallings wed.Pieter Haytjes, huis en erf in NOQ a.d.
schuinstraat noordzijde, tussen halve delft en afschutting,
het huis v.D.Taan cum soc bij Auke Rommerts bew. west en
Jan Ages oost. gek.v.D.Taam cum soc (163).
A36
11.11.1795 Willem Cornelis, mr.mastenmaker, huis en mastenmakerij aan
haven te Staveren, de landsgrond noord en de stadsherberg
oost, de blokhuisgracht zuid en west. gek.v Jelle Jans
Portier, oud mastenmaker (164).
C113
18.03.1795 Gerrit Dirks, huis en erf in NWQ op het blokhuis, tussen de
halve straat en de sloot of scheiding, het huis van T.K.
Klein, door Rinder Harmens Bok als huurder bewoond zuid en
Hendrik Willems noord. gek.v.Minke Gosses (164).
C90
18.11.1795 Fokke Claases en Elligjen Pieters e.l. huis en erf in NOQ,
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tussen halve delft en de gortmakerij van J.W.D.Bakker.
Deszelfs zuid en Olaf Gerrits noord, gebr. door Andries
Tymons. gek.v.Wybrandus Heineman, pred.te Warns (165).
B8
02.12.1795 Cornelis Wopkes de Roos, mr.bakker, huis en bakkerij in het
ZOQ, tussen halve delft en halve stadsgracht, het huis v.
Sippe Heres noord en het huis v.Wybe Pieters erven zuid.
gek.v. Gerardus Philippus v.Sippama cur.bon. over de
boedel v.Egbertje Fokkes wed.v.Ch.Gerlofs (165).
B68
20.01.1796 Sybrandus Cramer, coopman, huis en wagenhuis in ZOQ, tussen
de halve straat en de greppel. Het lege erf v.Age Jotjes
noord, de gemene rijdweg zuid. Publ.gek.v.Jelle Jans
Poortier, oud mastenmaker (166).
20.01.1796 H.F.Trip, huis en erf in NOQ a.d Voorstraat, tussen de
halve delft en het huis door ..Tresling bewoond zuid, R.
Cornelis noord. Publ.gek. door Trijn Hendriks Trip wed.Durk
Alberts won.te Lemmer (166).
B39
16.03.1796 Wyger Bruins en Janke Sybes e.l. huis, hoving en erf in NOQ
aan het achterom. De stadssteeg zuid, de hoving van Dr.W.
Keuchenius noord, tussen de oude stadsgracht en het
lijnbaanspad. gek.v.Anthonie Blom (167).
A78
02.03.1796 Romke Ypes en Grietje Jelles e.l., huis en erf in NWQ, het
huis van Jarig Ebes (Eijas?) zuid en het huis van Albert
Dirks noord. tussen de goot en de bestekking. gek.v.Baukje
Symons Crans, huisvr.v.Hendrik Alles, bakker te Bakhuizen
(167).
C84
13.04.1796 Eelk Pieters, ongeh.vrijster, huis en erf in ZOQ buiten de
oude stadspoort, een leeg erf oost en het huis v.d.wed.
Steffen Teunis west, tussen de zijlroede en de steeger.
gek.v. Haye Jans Visser, coopman, cur.bon.over de boedel
v.wijlen Claas Pieters (168).
06.04.1796 Hans Hayes, coopman, erf, hoving en schuur in ZOQ op het
zuidend, tussen de oude stadsgracht en de afschutting. De
stadsgrond aan alle zijden. gek.v. Auke Gosses,
huistimmerman (168). (DE FOLNRS 169-173 zijn later ingevoegd) A51

S215

S345

R298

S328

13.04.1796 Eling Doornbos, veerschipper, huis en erf in NOQ, tussen
de halve delft en de schuur v.d.erven Tjalling Pieters.
Pieter Cornelis zuid en Tjerk Minnes noord. gek.v. H.
Kuiper, proc.en C.Bolm, secr.v.Stav. cur.v.geab.boedel v.
Pieter Jans en Holk Hayes el. (169).
20.04.1796 Willem Cornelis, mr.mastenmaker en H.M.Sweering, mr.grofsmid kopen de helft v.e. kraan enz. op de kanthellng v.
Teunis Jans. gek.v.Jelle Jans Portier, mr.mastenmaker (169)
01.01.1796 Tymen Hessels de Jong koopt pakhuis en tuin aan de
Brouwerssteeg in NOQ van H.M. Swering met A.P. van der Werf
west en Tymen Jurjens oost tot het erf van de wed. F. Jans en Albert
Pieters ten zuiden (fol.170)
22.07.1796 Tymen Hesseld, mr.bakker, pakhuis en tuin in NOQ, het huis
v.Tymen Jurjens oost, het huis v.A.P.v.der Werf west, het
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huis v.wed.T.Jans en Albert Minnes zuid, de brouwerssteeg
noord. gek.v. H.M.Sweering, mr.grofsmid (170).
13.07.1796 Jurjen Harmens Harmanides met zijn vader Harmen Jurjens
Harmanides, huis in NOQ i.d. brouwerssteeg, tussen de halve
delft en de halve straat. T.J.Klein west, het brugspad oost.
gek.v. Tjerkje Jans, laatst wed.v.Durk Geerts en Marijtje
Jans, huisvr.v. O.J.Bakker (171).
09.09.1796 Leden v.h.gerecht, huis en erf in NWQ op het blokhuis,
tussen de halve straat en de waterlozing met een uitgang
op de steeg ten zuiden. Het huis v.Jelle Walles noord en
het erf v.Gosse Uilkes zuid. gek.v Dirk Taan (171).
19.10.1796 Hendrik Willems mr.smidsknegt en Jeltje Jacobs el, huis en
erf in NWQ i.d. noorderpoortstraat incl.de stekkage ten
noorden en westen, tussen de halve straat en de bestekking
Jelle Symons zuid en Jan Barneveld west, Evert Jochems
noord en de straat oost. gek.v Hendrik Coert en Geertje
Sjerks. Jelle Symons, mr.schoenmaker is niaarnemer (172).
09.11.1796 Simon Hendriks, huis en erf in NWQ i.d. poortstraat, tussen
de halve straat en de afstekking of het erf v.h. huis door
Oot Jeroens bewoond. Het huis v.Dr.A.v.Coehoorn zuid en het
verkopers erf, door Jelle Baukes bewoond, noord. gek.v
Rinke Claases wed. Hayte Haitjes v.der Werf (172).
09.11.1796 Reijnder Sytzes de Jong, huis en erf in NOQ i.d. schuinstraat, tussen de halve delft en de oude stadsgracht en
verder zo ver het bestekt is. De wed.Jacob Bartles zuid en
Marten Jans de Groot west. gek.v.Tiemen Hessels de Jong,
mr.bakker (173).
01.01.1797 Jacob A.v.d.Werf, huis en erf in NOQ, de verkoper zuid,
nan ? stegertje noord, vooruit de oude stadsgracht, agteruit zo verre het bestekt is, gek,v.Abraham v.d. Werf (173)
23.11.1796 J.A.Lootsma, koopman in wijnen, betr. kraan op de kanthelling v.Teunis Jans mr.scheepstimmerman, hoek stadsgragt
noordzijde o.d.Molkw.vaart (fol.174). FOL 173-176 zijn later ingevoegd.
23.11.1796 Klaas Hendriks, coopman, huis en erf in ZWQ. Het huis v.
F.R.Cuperus noord en het huis v.Joseph Mathijsen zuid,
tussen de halve delft en de zeedijk. gek.v. Gerardus
Phillipus v.Sippama (174).
23.11.1796 Auke Rommerts, huis en erf in NOQ i.d. schuinstraat, tussen
de halve delft en de bestekking. Het huisv. Tjepke Harmens
oost en het huis v.wed.Cramer west. gek.v Gosse Tjerks
Klein (175).
10.11.1796 Douwe Wiebes te Molkw. twee woningen onder een dak, waarvan
enige jaren met succes een bakkerij gevestigd is in NOQ.
De halve delft west en vooruit, de huizen v.d.erven Auke
Rommerts oost, A.P.v.der Werf zuid. gek.v.Petrus Sijbrandus
Franciscus en Bauke Cramer, erfgen.vwijlen de ouders (175).
30.11.1796 Douwe Wiebes te Molkw. en Meye Wiebes te Stav. drie
woningen onder een dak in ZOQ a.h. achterom, tussen de
de halve delft oude stadgracht en de bestekking. Gosse Wilkes zuid en
Wiebe Reijns noord en de tuin die er achter ligt oost.
gek.v Petrus Sybrandus Franciscus en Bauke Cramer erfgen.
v.wijlen de ouders (176).
30.11.1796 Douwe Wiebes te Molkw. huis en erf in ZOQ, tussen en de oude
stadsgracht. Wed.Th.Ages Oudewagen met een gemene goot zuid
en Age O.Oudewagen noord.
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gek.v.Petrus Sijbrandus Franciscus Cramer en Bauke Cramer,
erfgen.v.wijlen de ouders (176).
01.01.1796 Douwe Wiebes koopt 3 woningen aan ZOQ van erven Cramer
aan het Achterom tot de bestekking van de tuin tussen met Gosse
Uilkes zuid en Wiebe Reijns noord (fol.176)
18.01.1797 IJsbrand Durks, coopman, huis en erf in NOQ, vooruit de
oude stadsgracht, agteruit zo verre het bestekt is, het
huis en stookerijv.IJsbrand Durks zuid, de stadssteeger
noord, gek.v.Tjeerd Sikkes lijnslager (fol.177).
A76/77
18.01.1797 Herman H.Sweering, twee woningen onder een dak, grofsmederij i.d. noorderpoortstraat, vooruit de halve straat,
agteruit zo verre het bestekt is, het huis v.Reyn J.Hornung
zuid, het huis v.d.erven Geertje Otten noord, gek.v.secr.P.
van Velsen en proc.J.P.v.Sippema (fol.177).
A19
18.01.1797 Hermannus H.Sweering, huis en erf i.d.noorderpoortstraat
het huis v.Egbert Laurens zuid, de koper zelve noord,
vooruit de halve straat, agteruit tot de hovinge v.
Jentje Hielkes, gek.Reijn J.Hornung (fol.178).
A19
25.01.1797 Hylke Ages, huis en erf in NWQ, vooruit het bruggepad,
ten dele de halve delft, agteruit so verre het bestekt is,
het huis P.Hollander zuid, Willem Rommerts noord, gek.v.
Hendrik Meijnderts (178).
C54
25.01.1797 A.J.Lootsma, twee huizen en erf in NWQ, vooruit de halve
delft, agteruit de zeedijk, de oude coffeschipper Tjeerd
G.Lijnslager zuid ? en Tjerk Claases zuid, gek.v.Hein
de Vries mr.glazemaker (179).
C58/59
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