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Wijk
nr
08.03.1797 Jan Gerrits, huis en erf op de schuijnstraat, vooruit de
halve delft, agter de afschutting, Hermannus Eslander
oost, Homme R.Kalf west, gek.Rommert W.Visser (180).
22.02.1797 Romke Harms v.Oudeboorn, huis en erf in ZOQ, a.d.Voorstraat, vooruit de halve delft, agteruit de oude stadsgragt, Bernardus Frederiks Swalue zuid, Wed B.v.Sippema
noord, gek.bij de publ.palmslag v.Hendrik Kuijper (180).
08.03.1797 Koert Freerks en Tettjen Meijnderts el, huis en erf aan de
schuijnstraat, vooruit de halve delft, agteruit zo verre
het bestekt is, Tjipke Harmens west, Jan Gerrits oost,
gek.v.Homme Rienks Kalf en Antie Pieters el. (181).
08.03.1797 Homme Rienks Kalf en Antie Pieters el. huis en erf NWQ op
de voorstraat, vooruit de halve delft, agteruit de zeedijk,
Stoffel Stoffels zuid, Wilke Jans noord, gek.Coert Freerks
en Tetske Meijnderts (181).
06.09.1797 Hidde Fockes coffeschipper, huis en erf in noorderpoortstraat met vrije steeg, vooruit halve straat, agteruit tot
aan de schuur v.d verkopers huis en smederij v.H.M.
Sweering noord, de verkopers zuid, gek.Willem Cornelis,
mr.mastenmaker (182)
19.03.1797 Jacob J.Terband, grond waarop het huis heeft gestaan in
ZWQ, vooruit halve straat, agteruit tot de greppel, het
lege erf v.Age Jelties noord, de gemene rijweg zuid, gek.
v.koopman IJsbrand IJsbrandus Craamer (fol.182).
17.11.1797 Daniel Schults, chirurgijn, huis en erf in ZWQ, vooruit
de halve delft agteruit de zeedijk, de huizen v.Hans
Pieters zuid, Jan Gerrets noord, gek.Eijldert Coerts,
Sjoerd Tetmans, Cornelis Feykes en Antie Tetmans erfgen.
v.Reyndertje Pieters huisvr.v.wijlen Eijldert Coerts
(fol.183).
01.01.1798 Maghiel Wiebes en Wopke Freerks, huis, hove, schuur en
erf in NOQ, vooruit de halve Delft, agteruit de oude
stadsgragt, Albert Pieters zuid, het steegertie noord,
gek.Hendrik Coerts, gevolm.v.Jan Rinses de Ruijter en
Aaltie Coerts el te Warns.(fol.184).
06.12.1797 J.A.Lootsma, huis en erf NWQ op het blokhuis, tussen de
halve straat en zo verre het bestekt is, Jan Freerks
noord, Pieter Jelles zuid, gek.v.Eijldert Coerts, Sjoerd
Tetmans, Cornelis Feykes en Antje Tetmans, erfgen.v.
Reyndertje Pieters, huisvr.v.wijlen Eijldert Coerts (184)
05.02.1798 Albert Durks,mr.bakker, huis en erf in NWQ, vooruit ten
dele het brugspad en ten dele de halve Delft, agteruit
sooverre het bestekt is, Hollander zuid, Willem Rommerts
noord, gek.Hylke Ages, mr.huistimmerman (fol.185).
18.02.1798 Pietertje Johannes, wed.J.Ruurds te Joure, huis en erf in
NWQ, vooruit de halve delft, agteruit de zeedijk, Klaas
Hiddes noord, Gerrit Scheltes zuid, gek.v.Cornelis Jans
Voor (fol.185).
01.04.1798 Age Okkes Oudewagen, huis en erf in NWQ a.d.Voorstraat,
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vooruit de halve Delft, agteruit de zeedijk, het huis v.
Albert Durks met een gemene muur v.d.erven Gosse Uilkes
zuid, het huis v.Hylke Ages (noord), gek.v.Willem
Rommerts (186).
C55
05.04.1798 Gerrit Hartmans Pella, huis en erf in NOQ a.d.Voorstraat,
vooruit de halve delft, agteruit de oude stadgragt, Ds.
Bruining noord Reijn Jenkes Hornung zuid. gek.v.Beerend
Paules (fol.186)
B25
13.06.1798 Douwe Wiebes, huisman te Molkw. Huis en erf in NOQ, de
kooper noord, Auke Rommerts te oosten, de wed.J.Barteles
zuid. vooruit de halve delft, agteruit tot het erf v.Auke
Rommerts gekocht v.Abraham P.v.d.Werf en Aantje Pieters
v.d.Werf, boedelh.v.wijlen haar man Jacob Bartles en
Grietje P.v.d.Werf, gest.met haar man Klaas Scheltes
(fol.187).
A93
17.04.1798 Jan Tomas Oudewagen, huisman, huis en erf in ZOQ, de
kooper ten zuiden, Age Okkes Oudewagen ten noorden,
vooruit de halve delft, agteruit de oude stadsgragt, gek.
v.Douwe Wiebes te Molkw.(fol.187).
13.06.1798 Jarig Eijlaerts, huis en erf in NWQ op het blokhuis, voor
de halve straat, agter de gemene waterloop. het lege erf
van Jelle Wilkes noord, de wed.Harmens Rinkes zuid,
gekocht van de ledematen v.h.gerecht (fol.188).
C88
05.09.1798 Hermannus Sweering, huis en erf in NWQ aan de poort
straat. Mattheus Zikker ? zuid, de rijweg noord, gekocht
v.Haye Jans Visser, mr.lijnslager (fol.188).
C110
26.09.1798 Rimmer Wiegers, huis met erf en een onlangs daarop gebouwd
timmerhuis c.a.in NWQ, tussen de halve delft en de zeedijk
of het slootje. Wed.Sijmon Willems zuid en Pieter Rintjes
noord met een steeg a.d.zuidzijde. gek.v.Wyger Nolles, mr.
huistimmerman (189).
C63
28.09.1798 Pieter Jans Visser en Holk Haijes el, huis en erf in ZOQ
a.d. Voorstraat, tussen de halve delft en de oude stadsgracht. Dr.B.F.Swaluwe zuid en wed.van Sippama noord met
een vrije steeg a.d. zuidzijde. Verkoper onbekend (189).
B54
26.09.1798 Johannes Giesberts, schuiteschipper, huis en erf in ZOQ
i.a. dubbele buurt westzijde. Aarnd Pieters zuid en het
diaconiehuis noord, tussen de halve straat en de delft.
gek.v.Jan v.d.Bank, koopman en Wiebe P.Velsen cur.bon.
over de geab.boedel v.Jenke Jans Jaager in tijden
destillateur en koopman (190).
B81
26.09.1798 Giesbert Johannes, huis en erf in ZOQ aan het eind v.d.
dubbele buurt, de delft zuid, de gemene straat noord en
west. gek.v. Johannes Giesberts en Maartje Claases el.
(190).
B83
10.10.1798 Roelof Manus, huis en erf in ZWQ, tussen de halve delft
en de zeedijk. Cornelis Foppes en het diaconiehuis noord.
gek.v.Marten Pieters, boedelredder (191).
C2
30.10.1798 Wed.Reijnier Pieters, coopman, huis en erf in ZOQ i.h.
zogen. Nauwe steegje, dezelfde zuid en de kopers west,
noord en oost, tussen het pakhuis v.d. kopers tot aan de
dwarsstek of haag. gek.v.Marten Pieters, boedelredder (191)
B65
14.09.1798 Rinke Jans, burger, wandelkoop v.e.huis en erf van
H. Sweering in NWQ a.d. Poortstraat, tussen de halve
delft en de bestekking, Matheus Sikkes zuid en de andere
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huisinge en de rijdweg noord (fol.191).
C110
14.09.1798 Sasker Pieters, coopman te Molkw. schuur of wagenhuis aan
de koopt ?? dijk benoorden de stad tussen de rogmolen v.d.
koper en het eerste hek v.d. dijk. gek.v.Jacob Aukes
Lootsma (fol.192).
A1
10.10.1798 Willem Gerrits, executeur v.d.zeedijken v.Hem.Oldefert,
huis en erf in de Dubbele buurt, tussen de halve
straat en de oude stadsgracht. Age Jotjes zuid, het diacony
huis noord. gek.v. Jurjen Reinders en Geertien Klaases
Hilverda (fol.192).
B81
10.04.1799 Albert Pieters, coopman, deftige huisinge en erf in ZOQ op
de hoek v.d.Dubbele buurt oostzijde, tussen de halve straat
en de oude stadsgracht. Antje Pieters noord, vanouds de
Brouwerssteeg zuid. gek.v. Jan v.d.Bank, coopman en Wiebe
Velzen, secr. (fol.193).
B81
01.04.1799 Hielke Ages, huis en erf in NW ? Q a.d. Voorstraat, tussen
de halve delft en de afschutting. Age Oudewagen zuid, de
wed,Gosse Uilkes noord. gek.v. Willem Rommerts (fol.194).
C56
01.04.1799 Antje Lahaise, mr.uurwerkmaker en Reijn Jenkes Houma,
schipper, huis en deftige tuin in ZOQ aan het achterom bij
de oude stadsgracht en beginnende de tuin v.d. huisinge,
tussen de halve straat en de Dubbele buurt, het huis v.
Wiebe Pieters v.d.Werf noord en Jan Lieuwes zuid. gek.v.
Jan Elzinga en Jacob Aukes Lootsma (fol.194).
B69
12.06.1799 Hermannus Hendriks Sweering, mr.grofsmid, wandelkoop tbv
Rinke Jans, huis en erf in NWQ a.d.Noorderpoortstraat,
tussen de halve straat en de bestekking, de aanwandelaar
zuid en het huis v.Jelle Sijmons noord, aangewandeld voor
twee huisen en erven in hetzelfde kwartier en str.(fol.195)
C104
12.06.1799 Hermannus Hendriks Sweering mr.grofsmid, huis en erf in NWQ
i.d. Noorderpoortstraat tussen halve delft en de
waterlozing. Jelle Symons zuid, Matheus Sikkes noord.
gek.v.Joghem Everts (fol.195).
C107
12.06.1799 Romke Harmens, huis en erf in NOQ aan het Achterom tussen
de oude stadsgracht en het pad v.d.lijnbaan v.Jelle Piebes.
Docter W.Keuchenius noord en het stadssteegje zuid. gek.v.
Wyger Boiens ? en Janke Sybes el. (fol.196).
A78
04.09.1799 Sjoerd Ebes v.der Veen, coopman, twee naast elkaar liggende
lege erven en tuinen in ZOQ, westwaarts de oude
stadsgracht, oostwaarts het slootje aan 't Bolwerk. Het
huis van Jochem Bouwes noord en het stadsvoetpad zuid. gek.
v. Jarig Eilderts, coopman (fol.196).
A54
04.09.1799 Hielke Ages, mr.huistimmerman, huis en erf in ZWQ,
tussen de halve delft en de zeedijk. Jan Gerrits noord en
Wed.Hans Pieters zuid. gek.v.Daniel Schultz, mr.chirurgijn
(fol.197).
C13
04.09.1799 Opzienders D.G.gemeente betr.overdracht v.e. huis en erf
c.a. in ZOQ tussen halve delft en oude stadgracht. Antje
Cornelis noord, Hans Halterberg zuid. Overgenomen v.
Age Doedes te Dokkum (fol.197).
B51
04.09.1799 Sijmen Bendix, veerschipper, huis en erf NOQ a.d.Voorstraat
tussen de halve delft en de oude stadgracht. Eijlart Coerts
zuid en Maghiel Wiebes noord. gek.v.Lol Sallings, wed.
Pieter Haytjes (fol.198).
B27
04.09.1799 Romke Hermans te Akkrum, huis en erf NWQ, tussen de halve
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delft en de zeedijk. Het huis v.Stoffel Lijslander ! zuid
en Andries Alderts noord. gek.v.Antje Pieters wed.v.Homme
Rienks Kalf (fol.198).
11.09.1799 Jan Ages Krol, huis en erf in NOQ a.d. Voorstraat, tussen
de halve delft en bestekking. Olof Gerrits zuid en Jan
Jans Visser noord. gek.v.Tjetje Pieters, wed.Pieter
Tetmans (fol.199).
11.11.1799 Tietje Pieters, wed.Pieter Tetmans, huis en erf in NOQ,
a.d. Schuinstraat, tussen halve delft en de halve
Brouwerssteeg. Het huis v.Hendrik Trip oost, Lol Sallings
west. gek.v.Jan Ages Krol (fol.199).
12.01.1800 Jouke Hilverda en Hiske Jelles el. huis en erf in ZOQ,
tussen de halve delft en de oude stadsgracht. Het huis v.
wed.Sippama zuid, de D.G.pastorie noord. gek.v.Hans
Halterberg (fol.200).
12.03.1800 Jacob Hiddes en Hendrikje Jans el. huis en erf in NOG,
tussen halve delft en oude stadsgracht. Hendrik Kuijper
zuid en Bauke Cramer noord. gek.v.Antje Tjallings de
Boer (fol.200).
12.03.1800 Marten Pieters en Wiebe Pieters Velzen, burgers, huis en
erf in ZWQ, tussen de halve delft en de zeedijk. Jan
Martens noord en Jan Gerrits zuid. gek.v.Hipke of Jepke
Pieters (201).
12.03.1800 Wytze Sjoerds, burger, woning of kamer met grond en erf in
ZOQ, i.d. dubbele buurt westzijde, tussen de halve straat
en de halve delft. Het huis v.d.D.G.gem.zuid en het huis
v.d.erven Dooijtje .. noord. Daartoe zijn deze woningen
onder een kap beklemd. gek.v. Evert (Jans) te Bakhuizen
en Jelle Jans te Enkhuizen (201).
18.06.1800 Eelk Pieters, huis en erf in NWQ, de wed.Tjedse Wiebes
zuid en het huis v. Andries Alderts noord, tussen de halve
delft en de zeedijk. gek.v. Dooijtje Th.Koolker (202).
23.04.1800 Publieke verkoping ten huize v.G.Gabine, castelijn v.Het
Vergulden Hoofd 1e: huis en erf, voorheen grofsmederij
i.h. NOQ a.d. poortstraat oostzijde, tussen de halve straat
en de bestekking. Het smidssteegje zuid en het tweede
perceel noord. 2e: het perceel ten zuiden, Hermannus
Sweering noord. (202).
03.04.1800 Gerben Siedzes, coopman, woning of camer in ZOQ, tussen
oude stadsgracht en bestekking, het huis v.Tjerk Clazes
Kleyn zuid en twee kamers door Wiebe Reyns bewoond noord,
gek.v.Meije Wiebes voor de helft, Hendrik Kuijper en
Wiebe Velzen voor 1/8, O.Keuchenius te Koudum als
pandhouder en cur.over de geaband.boedel v.Douwe Wiebes en
Tjetske Clases in tijden won.te Molkw.voor de ander helft
(fol.203).
07.09.1800 Albert Durks, mr.bakker te Molkwerum, huis en erf in NOQ,
de Voorstraat west en noord en de halve delft oost, het
huis en erf van Auke Rommerts en de wal tot 32 voet noord,
het huis van wed.Jacob Barteles zuid en de schuijnstraat
noord, het huis van Auke Rommerts oost. gek.v. Hendrik
Kuijper en Wiebe Velzen en.. te Koudum, cur.over geaband.
boedel v.Douwe Wiebes en Tjetske Clases el te Molkwerum.
(fol.203).
03.09.1800 Livius Gabini en Hendrikje v.d.Meulen el. deftig huis en
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herberg "De Stadsherberg" buiten de noorderpoort a.d.
haven. gek.v.Frederik Dublinga en Trientje Jans de Groot
el. (fol.204).
03.09.1800 Sijbrandus Cramer, huis en houtstek naast elkaar in ZOQ
aan het achterom. Het Koepoortspad noord en de tuin v.Wed.
Sippama oost en Wiebe Reijns zuid, tussen de oude stadsgracht en de bestekking. gek.v. Durk Taan (fol.204).
03.04.1800 Sijbrandus Cramer, deftige hovinge of tuin, zomerhuis en
plantage in NOQ aan het achterom, tussen de oude stadgracht
en de bestekking. Durk Taan zuid en Douwe Wiebes noord.
Floreennr.93. gek.v.Reijn Jenkes Houma (fol.205).ZIE FOL 157
12.11.1800 Hendrik Trip en Wiepke Aukes el, huis en bakkerij in NOQ,
tussen de halve delft en de haag. Het huis v.Jan v.der Bank
zuid en Olof Gerrits noord met aan de zijde een vrije
steeg. Publiek gek.v.Fokke Claases en Uilkje Pieters el.
(206).
28.06.1800 Geertje, wed.Cornelis Ritskes, huis en erf in ZWQ, tussen
de halve delft en de zeedijk. Jan Gerrits noord en Willem
Rommerts zuid. gek.v. Hielke Ages (206).
28.01.1801 Hielke Ages, mr.huistimmerman, huis en onlangs gebouwde
timmerschuur, in NWQ, tussen halve delft en zeedijk. Wed.
Sijmen Willems zuid en Pieter Rintjes noord. gek.v.Rimmer
Wiegers Visser, oud kofschipper (207).
10.05.1801 Hendrik Hielkes en Anke Lam el, huis en erf in NWQ i.d.
noorderpoortstraat, tussen de halve straat en de
waterlozing. Jelle Sijmons zuid en de erven Mattheus Sikkes
noord. gek.v.Hendrikje Durks Visser, wed.Hermannus Sweering
(207).
10.06.1801 Alg.armenvoogden, huis c.a. in NOQ a.d. noorderpoortstraat
vanouds het Tasje genaamd, het huis van Willem Rommerts
c.u.,thans door Gerben Faber bewoond, zuid en Antje Wiepkes
noord en oost. gek.v.Jantjen Jans te Molkw.(208).
10.06.1801 Jacob Aukes Lootsma, coopman, koopt drie stukken greidland
het eerste 5 pm ten westen v.Molkwerum, het tweede 4 pm met
de floreennrs. 4, 19, 123 en 223, het derde met de
floreennrs. 27, 95 en 197 door Douwe Wiebes gebruikt. gek.
v. H.Kuiper, W.P.Velsen en G.Keuchenius, cur.geab.boedel v.
Douwe Wiebes en Tjetske Clases el.a.d. Molkw.Zijl (209).
17.06.1801 Sjoerd Ebes v.d.Veen, betr.een donatie op een leeg erf,
voorheen voorz.v.e.huis i.h. ZOQ, de oude stadsgracht west
en het slootje a.h. Stads bolwerk oost, het weeshuis met de
tuin noord en de donateur zuid. Floreennr.177. gek.v.
Johannes Bouwes te Molkw. (210).
02.09.1801 Coert Freerks en Tetje Meinderts el. huis en erf in NWQ,
tussen de goot en de halve straat. Oeds Jans Bakker zuid en
het huis v.Romke IJpes noord. gek.v. Pieter Cornelis en
Wiebe Velzen, cur.bon geab.boedel v.wijl.Jarig Eijlderts
(210).
02.09.1801 Coert Freerks en Tetje Meinderts el, huis en erf, thans een
spinbaan en een plak grond tegen de zuidzijde i.h. NWQ
op het bolkhuis, tussen de halve straat en de gemene
waterlozing en de gemene straat of stadssteeg zuid. Een
leeg erf noord, laatst gebr.door Jarig Eilderts. gek.v.
Pieter Cornelis en Wiebe Velzen, cur.bon.geab.boedel v.
wijlen Jarig Eijlderts (211).
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02.09.1801 Diaconie geref.gem. huis en erf in NOQ. Jan v.d.Bank noord
en de gemene steeg zuid, tussen de oude stadsgracht en de
afstekking. gek.v. Cornelis Jans (211).
B11
21.01.1802 Gosse Johannes Kingma koopt een stuk greidland "Age Waltaland" (212).
??
11.11.1801 Aat Ottes, wed.Jacob Jans, huis en erf in NOQ i.d.
schuinstraat, tussen de halve delft en de bestekking. Jan
van't Veer west en Marten Jans de Groot oost. gek.v.
(onleesbaar) te Leeuwarden (212).
A86
S196
05.01.1802 Gerben Siedzes koopt greidland onder Stavoren, het
Boomstuk, genaamd (213).
??
20.01.1802 Jan Rintjes Kuiper, huis of camertje in ZOQ, agterom,
vooruit de oude stadsgragt, agteruit zo ver het bestekt is,
Wiebe Reyns noord, de erven Gosse Uilkes zuid, gek.v.
J.Zieds Koopman (213).
A72
20.01.1802 J.A.Lootsma, huis en erf NWQ, noorderpoortstraat, vooruit
halve straat, agteruit de gemene waterlosing, Rinke Jans
noord, Hielke Hendriks zuid, gek.v.d. voogden v.h. weeshuis te Bolsward.(fol.214).
C108
20.01.1802 Sibbele Sietzes i.d.Zuidermeer koopt een kostelijk stuk
greidland (fol.214).
03.02.1802 Frederik van Juchem koopt huis en dubbel erf in NOQ tussen
Voorstraat en Oude Stadsgracht, Jacobus Bruijning zuid en het
huis van Coert Eijlderts en de tuin van Simon Benedix noord,
gekocht van Thomas Tresling en Sippe Heres als boedelhouders
voor Hendrik Pieters mr. bakker (215)
B23
24.03.1802 Sjoerd en Grietje Ebes van der Veen kopen huis en erf
ZOQ aan de Voorstraat met een vrije steeg zuid tussen
Delft en Oude Stadsgracht met B. van Sippama noord en Frederik
Bernardus Swaluwe zuid, gekocht van Pieter Jans (Visser) en
Holk Haijes (215)
10.03.1802 Gerben Siedzes, huis en erf a.d. Voorstraat in NWQ, de
halve delft vooruit, de zeedijk agteruit, Stoffel Stoffels
zuid, het huis v. Uilke Jans (Klein?) noord, gek.v.Romke
Hermans (216).
C36
06.07.1802 J.A.Lootsma, schuur in NOQ, agterom, vooruit de oude gragt,
agter zo ver het bestekt is, de verkoper zuid en noord, en
een huis in NOQ, agterom, het Baanspad agteruit, vooruit de
oude gragt, het eerste perceel ten zuiden, het stadssteegertje noord, gek.v. IJsbrand Durks en Baakje Aukes of
Ankes el. (fol.216).
A76 A77
28.06.1802 Jackele Abes te Balk, huis en erf in ZWQ, tussen de halve
delft en de zeedijk. Joseph Matthijsen noord en het huis v.
Hielke Ages zuid. gek.v.Okke Douwes, mr.schoenmaker (217).
C19
03.09.1802 Tjepke Douwes en Lena Barneveld el, huis en erf in NOQ a.d.
schuinstraat, tussen de halve delft en de bestekking.
Marinus Verheul west en de wed.Anne Haijes oost en het erf
v.d.wed.Jacob Barteles zuid. gek.v.Aaltje Hermens wed.
Dooijtje Thomas Koolker (217).
B13
S199
08.09.1803 Wieger Nolles en Sijke Ages el. huis en erf c.a. in NOQ,
tussen de halve delft en de tuin v.Haije Jans Visser, de
bakkerij v. Klaas Blauw ? zuid en het huis v.d. erven
Hielke Jentjes noord, met een halve steeg tussen beiden.
gek.v.Ype Jans Visser, proc.fisc. cur.bon.geab.boedel v.
Tjamke Wijntjes en Hendrikje Johannes el (218).
B28
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06.09.1802 Jan Willems Kuyk en Geertie Rintjes el, huis en erf in NWQ
tussen de halve delft en het slootje a.d. zeedijk. Hielke
Ages zuid en het huis v.Durk Taan c.s. noord. gek.v. Pieter
Cornelis en Wiebe Velsen, cur.bon.geab.boedel v.Pieter
Rintjes (218).
08.09.1802 Pieter Hartmans Pella, huis en erf in ZOQ, vooruit tot de
goot v.d.post ?, agteruit tot de oude gracgt. Antje
Lahaise noord, de huisinge v.d.D.G.gemeente door de Ds.v.
Douwen bew.zuid. gekocht v.Antje, wed.v.Cornelis Hendriks
in de Kuinre (fol.219).
08.09.1802 Jackele Johannes, huis en erf in NOQ, i.d. schuinstraat,
de halve delft noord en de oude stadsgracht west en verder
tot aan de bestekking. Jacob Barteles wed. zuid en wed.
Marten Jans de Groot west. gek.v.Reijnder Sietses de Jong,
kofschipper (219).
08.12.1802 Sijmon Hendriks v.der Werf, huis en erf i.d. noorderpoortstraat, tussen de halve straat en zover de gerechtigheid
strekt. De koper zuid en het huis v.Jan Gerrits noord, het
huis v.d. koper zuid. gek.v.Rinkje Slaases, wed. H.H.v.der
Werf won te Franeker (220).
08.12.1802 Gerben Siedzes, koopman, koopt 5 pm greidland ten noorden
van Stavoren.
01.01.1803 Eling Doornbos, schipper, huis en erf in NOQ a.d.
Voorstraat, de kopers zuid en H.Kuiper noord, gek.v.Oeds
Jan Bakker en Wiebe Pieters Velsen vur.over pers. en goed
v. Sijbrandus Cramer (221).
02.03.1803 Pieter Jans Visser en Holk Haijes el, huis, hoving en erf
in NOQ a.h. achterom, tussen de oude stadgracht en het
baanspad. Het stadsteegje zuid en de hoving v.Dr.W.
Keuchenius noord. gek.v.Romke Harmens (221).
09.03.1803 Hendrik F.Trip, koopman, donatie op een plak grond of erf
achter de tuin v.d. donateur aan welke het zelf grenst.
De donateur zuid, Olof Gerrits noord en de oude stadsgracht
oost. gek.v.Jentje Hijlkes, mr.seilmaker, Hiltje Hijlkes,
wed. Trip te Stav. en Hijlke Sibles Seilstra, mr.bakker te
Bolsward, erfgen.v.Jan Hijlkes v.der Bank, gew.hebbende te
Leeuwarden (222).
09.03.1803 Jurjen Hermanides en Baukje Hendriks el, huis en erf in NOQ
tussen de halve delft en de oude stadsgracht a.d.
Voorstraat. H.Kuiper zuid en Bauke Cramer noord. gek.v.
Jacob Hiddes en Hendrikje Jans el (222).
30.03.1803 Auke Jacobs Lootsma, wandelkoop: 1e 6 pm grasland, gen.
Aldert Tomas Fenne; 2e 5 pm grasland, gen. Klein Spijkermieden; 3e 5,5 pm grasland, zijnde de helft v. Groot
Spijker mieden naast Jouke Hilverda (223).
30.03.1803 Ruurd Hiddes, mr.Kuiper, koopt 14 pm grasland in 3 stukken
binnen de dijk onder Stavoren nabij de Traankokerij (224).
10.04.1803 Jacob Aukes Lootsma en Aaltje Jacobs Schotsman el, huis
tuin en erf, tussen de delft en de oude stadsgracht, Age
Doedes erven zuid en Sjoerd Ebes noord. gek.v.Bernardus
Frederik Swaluwe, oud secr. won te Leeuwarden (224).
23.05.1803 Hidde Fockes Seilstra, kofschipper, schone huizing en erf
in NWQ a.d. Voorstraat, tussen de erven v.D.P.Cramer oost
en Ruurd Hiddes noord. gek.v.Auke Jacobs Lootsma, koopman
(225).
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06.05.1803 Tijmen Hessels de Jong, mr.bakker, huis en erf, a.d.
brouwerssteeg. (NOQ) De erven Abram Peibes oost, de brouwerssteeg zuid, de kopers met de tuin west en noord. gek.v.
Grietje Hilverda en Tijmon Jurjens (225).
15.06.1803 J.A.Lootsma, zekere deftige huisinge in NOQ, tussen de
halve delft en de oude stadsgragt, gek.v. Piebe Hollander,
de erven v.D.Cramer zuid, Sjoerd Douwes noord, met een
vrije steeg zuid (fol.226).
25.05.1803 Cornelis Jans Kooy, schipper, huis en erf i.d.poortstraat,
Manus Sweering erven noord, Auke Douwes zuid en west, gek.
v.Hidde Fockes (fol.226).
24.05.1803 Gerben Siedzes, coopman, huis en erf in NOQ, vooruit de
halve delft, agteruit de oude stadsgracht, Jurjen Hermanides zuid, Pieter Lootsma noord, gek.v.Bauke Cramer (227).
04.07.1803 De armenbezorgers herv.gem. huis c.a. in NOQ, tussen het
pad en de lege grond v.Hessel de Jong. Hessel de Jong west
en de kopers oost. gek.uit de hand v.Olof Gerrits (227).
20.07.1803 Armbezorgd Herv.Gemeente, huis en erf in NOQ, vooruit tot
stadsgracht, agteruit de ledige grond v.Hessel de Jong,
gek.v. Olof Gerrijts (fol.227).
04.06.1803 Gerben Siedzes koopt een keuken ? c.a. staande bezijden het
huis v.d. verkopers en direkt achter het huis v.d.kopers
a.d. Voorstraat, alsmede de grond en het erf en een stuk
grond v.d. verkopers tuin tussen de keuken en de stekkage
en in de breedte ca 14,5 voet. gek.v.J.A.Lootsma (228).
05.10.1803 Daniel Schultz mr.chirurgijn, huis en erf in NOQ, wed.Hylke
Jentjes zuid, Gerrit Hartmans Pella noord, vooruit de halve
delft, agteruit de oude geragt, gek.v.Rein Takes Houwma te
Balk (228).
09.08.1803 Gosse Johannes Kingma en Geesje walles el, huis c.a. in
NOQ a.d. Voorstraat, tussen de halve delft en de oude
stadsgracht met een vrije steeg a.d. zuidzijde. Wed.v.d.
Werf zuid en Albert Durks noord. gek.v.Wijbe P.Velzen en
Piebe Hollander cur.bon.geab.boedel v.Antje Pieters v.d.
Werf, wed.Jacob Barteles (229).
09.10.1803 Gerben Siedzes, lid.gem.bestuur, huis en erf in NOQ,
Voorstraat, de halve delft vooruit, de oude gragt agteruit,
H.Kuiper zuid, de koper noord, gek.v. Haye Hermanides en
Baukje Hendriks (229).
14.11.1803 Antje Jans Baanker, huis en erf i.d. schuinstraat zuidkant
in NOQ, tussen de halve delft en de bestekking. Tjepke
Harmens west en de wed.Jan Gerrits oost. gek.v.Coert
Freerks en Tetje Meinderts el (230).
09.10.1803 Hidde Ruurds, huis en erf in ZWQ, de halve delft agteruit,
de zeedijk vooruit, wed.Tymen Jurjens noord, Rink Cuperus
zuid, gek.D.Taan en J.A.Lootsma, curatoren v.d.nalatenschap v.mr.Rinke Renderts, wed.Uilke Tomas (fol.230).
01.12.1804 Frederik van Juchem en Maretje (ten Burg?) el te Stav.
kopen deftig huis en een huis met erf in NOQ, tussen halve
delft en de oude stadgracht, tussen het tweede perceel
zuid en wed.A.Kuiper noord, ten tweede een huis en erf
daarnaast, tussen de halve delft en de hoving v.wed. Tjerk
Clases Klein. Het stadssteegje zuid, het eerste perceel
noord. gek.v. Trijntje Piebes gest.met haar man Albert
Durks, Tjiets Piebes, gest.met haar man H.Kuiper te Stav.
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en Piebe Piebes te Woudsend, ieder voor 1/3. (231).
B12
29.02.1804 Jan Cornelis v.t.Veer, cofschipper. huis en erf in ZWQ,
Voorstraat, tussen de halve delft en de zeedijk, naast
leggers Het vergulden Hoofd noord, Jelle Scheltes zuid,
gek.v.Gerben Siedzes (fol.231).
C30
14.03.1804 Bartele Heeres, schuiteschipper, twee huizen en erf in NOQ,
i.d. vanouds Brouwerssteeg, de halve straat, west en noord het erf
v.Tymen Hessels de Jong, hetzelfde ten westen en noorden,
de gemene straat ten zuiden en oosten, gek.v. Rinner v.d.
Werf wed.v.Anne Hiddes erfgen.v.haar wijlen vader
Abraham v.d.Werf en Lieuwkjen Siebes. Het niaar wordt genomen
door T.H. de Jong (fol.232).

S130

Vervolg Proclamaties (arch.34):
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.
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.
23.11.1796 J.A.Lootsma, koopman in wijnen, betr. kraan op de kantŠ
helling v.Teunis Jans mr.scheepstimmerman, hoek stadsgragt
noordzijde o.d.Molkw.vaart (fol.173).
05.09.1798 Hermannus Sweersing, huis en erf in NWG aan de poort
straat. Mattheus Zikker ? zuid, de rijweg noord, gekocht
v.Haye Jans Visser, mr.lijnslager (fol.188).
13.06.1798 Jarig Eijlaerts, huis en erf in NWG op het blokhuis, voor
de halve straat, agter de gemene waterloop. het lege erf
van Jelle Wilkes noord, de wed.Harmens Rinkes zuid,
gekocht van de ledematen v.h.gerecht (fol.188).
13.06.1798 Douwe Wiebes, huisman te Molkw. Huis en erf in NOQ, de
kooper noord, Auke Rommerts te oosten, de wed.J.Barteles
zuid. vooruit de halve delft, agteruit tot het erf v.Auke
Rommerts, gekocht v.Abraham P.v.d.Werf en Aantje Pieter
v.d. Werf (fol.187).
17.04.1798 Jan Tomas Oudewagen, huisman, huis en erf in ZOQ, de
kooper ten zuiden, Age Okkes Oudewagen ten noorden,
vooruit de halve delft, agteruit de oude stadsgragt, gek.
v.Douwe Wiebes te Molkw.(fol.187).
05.04.1798 Gerrit Hartmans Pella, huis en erf in NOQ, vooruit de
halve delft, agteruit de oude stadgragt, De Bruining noord
Reijn Jenkes Hornung zuid. gek.v.Beerend Paules (fol.186)
01.04.1798 Age Okkes Oudewagen, huis en erf in NWQ voorui de halve
delft, agteruit de zeedijk, het huis v.Albert Durks zuid,
het huis v.Hylke Ages (noord), gek.v.Willem Rommerts (186)
18.02.1798 Pietertje Johannes, wed.J.Ruurds te Joure, huis en erf in
NWQ, vooruit de halve delft, agteruit de zeedijk, Klaas
Hiddes noord, Gerrit Scheltes zuid, gek.v.Cornelis Jans
(Voor?) (fol.185).
05.02.1798 Albert Durks,mr.bakker, huis en erf in NO.WQ, vooruit het
brugspad, agteruit sooverre het bestekt is, Hollander
zuid, Willem Rommerts noord, gek.Hylke Ages, mr.huis-
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timmerman (fol.185).
01.01.1798 Maghiel Wiebes en Wopke Freerks, huis en erf in NOQ,
vooruit de halve delft, agteruit de oude stadsgragt,
Albert Pieters zuid, het steegertie noord, gek.Hendrik
Coerts (fol.184).
06.12.1797 J.A.Lootsma, huis en erf NWQ op het blokhuis, tussen de
halve straat en zo verre het bestekt is, Jan Freerks
noord, Pieter Jelles zuid, gek.v.Eijldert Coerts, Sjoerd
Tetmans, Cornelis Feykes en Antje Tetmans, erfgen.v.
Reyndertje Pieters, huisvr.v.wijlen Eijldert Coerts (184)
17.11.1797 Daniel Schults, huis en erf in ZWQ, voorui de halve delft
agteruit de zeedijk, de huizen v.Hans Pieters zuid, Jan
Gerrets noord, gek.Eijldert Coerts, Sjoerd Tetmans, Cornelis Feykes en Antie Tetmans erfgen.v.Reyndertje
Pieters huisvr.v.Eijldert Coerts (fol.183).
06.09.1797 Hidde Fockes coffeschipper, huis en erf in noorderpoortstraat, vootuit halve straat, agteruit tot aan de schuur
v.d verkopers huis en smederij v.H.M.Sweering noord, de
verkopers zuid, gek.Willems Cornelis, mr.mastenmaker (182)
19.03.1797 Jacob J.Terband, grond waarop het huis heeft gestaan in
ZWQ, vooruit halve straat, agteruit tot de greppel, het
lege erf v.Age Jelties noord, de gemene rijweg zuid, gek.
v.koopman IJsbrand IJsbrandus Craamer (fol.182).
08.13.1797 Koert Freerks en Tettjen Meijnderts el, huis en erf aan de
Š
schuijnstraat, vooruit de halve delft, agteruit zo verre
het bestekt is, Tjipke Johannes west, Jan Gerrits oost,
gek.v.Homme Rienks Kalf en Antie Pieters el. (181)
08.03.1797 Homme Rienks Kalf en Antie Pieters el. huis en erf NWQ op
de voorstraat, vooruit de halve delft, agteruit de zeedijk,
Stoffel Stoffels zuid, Wilke Jans noord, gek.Coert Freerks
en Tetske Meijnderts (181).
08.03.1797 Jan Gerrits, huis en erf op de schuijnstraat, vooruit de
halve delft, agter de afschutting, Hermannus Eslander
oost, Homme R.Kalf wset, gek.Rommert W.Visser (180).
22.02.1797 Romke Harms v.Oudeboorn, huis en erf in ZOQ, a.d.Voorstraat, vooruit de halve delft, agteruit de oude stadsgragt, Bernardus Frederiks Swalue zuid, Wed B.v.Sippema
noord, gek.bij de publ.palmslag v.Hendrik Kuijper (180).
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.
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).
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, agetruit tot de hovinge v.
Jentje Hielkes, gek.Reijn J.Hornung (fol.178).
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 (178)
18.01.1797 Herman H.Sweering, twee woningen onder een dak, grofsmederij i.d. noorderpoortstraat, vooruit de halve straat,
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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).
18.01.1797 IJsbarnd Durks, coopman, huis en erf in NOQ, vooruit de
oude stadsgracht, agteruit zo verre het bestekt is, het
huis en stookerijv.IJsbarnd Durks zuid, de stadssteeger
noord, gek.v.Tjeerd Sikkes lijnslager (fol.177).
12.01.1802 Jan Antjes Kuiper, huis of camrtje in ZOQ, agterom,
vooruit de oude stadsgragt, agteruit zo ver het bestekt is,
Wiebe Reyns noord, de reven Gosse Uilkes zuid, gek.v.
J.Zieds Koopman (213).
20.01.1802 J.A.Lootsma, huis en erf NWQ, noorderpoortstraat, vooruit
halve straat, agteruit de gemne waterlosing, Rinke Jans
noord, Hielke Hendriks zuid, gek.v.d. voogden v.h. weeshuis te Bolsward.(fol.214).
06.07.1802 J.A.Lootsma, schuur in NOQ, agterom, vooruit de oude gragt,
agter zo ver het bestekt is, de verkoper zuid en noord, en
een huis in NOQ, agterom, het Baanspad agteruit, vooruit de
oude gragt, het eerste perceel ten zuiden, het stadssteegertje noord, gek.v. IJsbrand Durks en Baakje Ankes el
(fol.216).
10.03.1802 Gerben Siedzes, huis en erf in NWQ, de halve delft vooruit,
de zeedijk agteruit, Stoffel Stoffels zuid, het huis v.
Uilke Jans Klein noord, gek.v.Romke Hermans (216).
Š25.05.1803 Hidde Fockes Sielstra cofschipper, huis en erf in NWQ,
Voorstraat, de erven D.P.Cramer oost, Ruurd Hiddes noord,
gek.v. A.J.Lootsma (fol.215).
18.05.1803 Tymen Hessels de Jong mr.bakker, huis en erf, Brouwerssteeg, de erven Abraham Peibes oost, de Brouwerssteeg
zuid, de kopers met de tuin west en noord, gek.v.Grietje
Hilverda, wed.Tymen Jurjen Bijlsma (fol.215).
08.09.1802 Pieter Hartmans Pella, huis en erf in ZOQ, vooruit tot de
goot v.d.post ?, agteruit tot de oude gracgt. Antje
Lahaise noord, de huisinge v.d.D.G.gemeente door de Ds.v.
Douwen bew.zuid. gekocht v.Antje, wed.v.Cornelis Hendriks
in de Kuinre (fol.219).
31.05.1803 A.J.Lootsma en A.J.Schotsman el. huis en erf vooruit de
halve delft, agteruit de oude gragt, Age Doedes zuid,
Sjoerd Abes noord, gek.Dr.Bernardus Ferderik Swaluw, oud
secr. (fol.224).
15.06.1803 J.A.Lootsma, zekere deftige huisinge in NOQ, tussen de
halve delft en de oude stadsgragt, gek.v. Piebe Hollander,
de erven v.D.Cramer zuid, Sjoerd Douwes noord, met een
vrije steeg zuid (fol.226).
25.05.1803 Cornelis Jans Kooy, schipper, huis en erf i.d.poortstraat,
Manus Sweering erven noord, Auke Douwes zuid en west, gek.
v.Hidde Fockes (fol.226).
24.05.1803 Gerben Siedzes, coopman, huis en erf in NOQ, vooruit de
halve delft, agteruit de oude stadsgracht, Jurjen Hermanides zuid, Pieter Lootsma noord, gek.v.Bauke Cramer (227).
20.07.1803 Armbezorgd Herv.Gemeente, huis en erf in NOQ, vooruit tot
stadsgracht, agteruit de ledige grond v.Hessel de Jong,
gek.v. Olof Gerrijts (fol.227).
05.10.1803 Daniel Schultz mr.chirurgijn, huis en erf in NOQ, wed.Hylke
Jentjes zuid, Gerrit Hartmans Pella noord, vooruit de halve
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delft, agteruit de oude geragt, gek.v.Rein takes Houwma te
Balk (228).
09.10.1803 Gerben Siedzes, lid.gem.bestuur, huis en erf in NOQ,
Voorstraat, de halve delft vooruit, de oude gragt agteruit,
H.Kuiper zuid, de koper noord, gek.v. Haye Hermanides en
Baukje Hendriks (229).
09.10.1803 Hidde Ruurds, huis en erf in ZWQ, de halve delft agteruit,
de zeedijk vooruit, wed.Tymen Jurjens noord, Rink Cuperus
zuid, gek.D.Taan en J.A.Lootsma, curatoren v.d.nalatenschap v.mr.Rinke Renderts, wed.Uilke Tomas (fol.230).
29.02.1804 Jan Cornelis v.t.Veer, cofschipper. huis en erf in ZWQ,
Voorstraat, tussen de halve delft en de zeedijk, naast
leggers Het vergulden Hoofd noord, Jelle Scheltes zuid,
gek.v.Gerben Siedzes (fol.231).
14.03.1804 Bartele Heeres, twee huizen en erf in NOQ, i.d. vanouds
Brouwerssteeg, de halve straat, west en noord het erf
v.Tymen Hessels de Jong, hetzelfde ten westen en noorden,
de gemene straat ten zuiden en oosten, gek.v. Rinner v.d.
Werf wed.v.Anne Hiddes erfgen.v.haar wijlen vader
Abraham v.d.Werf en Lieuwkjen Siebes (fol.232).
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