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 Wijk Specie 
 Nr Reeel 
12.09.1781 Albert Durks en Trijntje Piebes e.l. huis en erf in NWQ, 
           tussen de goot en de halve straat. De verkopers c.s. zuid, 
           Gosse Uilkes noord. gek.v.Simon Crans (61). C85 R55 
12.09.1781 Jan Martens en Rigt Jans, huis en erf in NOQ i.d. poort- 
           straat, tussen de halve straat en de afschutting. De  
           brouwerssteeg zuid en Johanna Goukes noord. gek.v.Jentje  
           Jenkes en IJk IJtjes (61). A25 
21.11.1781 Johanna Johannes, huisvr.v.Jelle Wybes in eigen zaken  
           agerende, huis en erf in NWQ, tussen de goot en de halve  
           straat. Jan Bakker zuid en de verkopers noord. gek.v. 
           Simon Crans (62).  R53 
28.11.1781 Sijbren Everts, huis en erf in NOQ tussen de oude  
           stadsgracht en de afschutting. De stadswal oost, Claas  
           Stoffels west, gek.v.Trijnten Tjidzes (fol.63).  S132 
16.01.1782 Jacob Hendriks, huis en erf in ZOQ, tussen halve delft en  
           de oude stadsgracht. Cornelis Doedes c.s.zuid, de secr. 
           Swalue noord, gek.Jan Feikes. Niaarnemers Br.F.Swalue,  
           secr. en W.Holwida (fol.63). B63 S271 
23.01.1782 Wytze Greelds, huis en erf in NWQ tussen halve delft en 
           afschutting. Vroedsman Hempenius zuid en Gosse Uilkes noord 
           gek.Zytske Hepenius. Niaarnemer Auke Rommerts, burger te 
           Stavoren (fol.64). C55 
27.02.1782 Openb.verkoping v.de helft v.e.huis en erf bij Durk Geerts 
           als huurder en eigenaar nom.ux van de ander helft bewoond  
           en gebruikt in NOQ. Het stadpatje west, Claas Stoffels huis 
           oost (fol.64).  R130 
27.02.1782 Age Jotjes, schuiteschipper, huis en erf in ZOQ i.d.  
           Dubbele buurt, tussen halve delft en achter als van ouds,  
           het huis van Gosse Wilkes zuid, Wytze Greelds noord, gek.v. 
           Simon van Sloterdijk, coopman te Makkum, administrator v.d. 
           nagel.boedel v.Gerrit Yntema en over die van deszelfs wed. 
           Geiske Sipkes voor de ene helft en Antje Pekes, wed.Roelof 
           Durks voor de ander helft (fol.65). B81 
06.03.1782 Bavius v.Sippama, regerend burgemr. tuin of hovinge in ZOQ  
           aan 't Bolwerk zo ver het afgeschut is. De Koepoortsweg  
           noord, de erven Feike Falkena zuid, 't bolwerk oost, de  
           wed.Laak en Pieter Boltjes en Jan Domna, boedelh.v.d. 
           nagel.goederen v.wijlen burg.Fongerius Domna en Sibbeltje 
           Tietes in leven el. ingev.testament (fol.65). A72 
04.04.1782 Abraham v.der Werf, mr.chirurgijn. helft v.e.huis en erf in 
           NOQ tussen oude stadsgracht en afschutting. Claas Stoffels  
           oost, het steegje west, gek.v.Tjerkjen Jans, gesterkt met  
           haar man Durk Geerts (fol.66). A22 (onder) 
01.05.1782 Publieke verkoping huis en erf bij Durk Geerts als huurder 
           en eigen. nom.ux. v.d.wederhelft bewoont in het NOQ, het  
           stadspatje west, Claas Stoffels huis oost, tussen oude  
           stadsgracht en de afschutting (fol.66).  R130 
21.04.1782 Dirk Taan, tuin in NOQ, tussen oude stadsgracht en  



           afschutting. De kopers zuid, wed.Cramer noord, gek.v.Janke  
           Gerrits gesterkt met haar man Hartman Pieters (fol.67). FLOREEN 93 
08.05.1782 Hylke Ages, huis en erf in NWQ. tussen halve delft en halve 
           straat. Ruurd Gabes zuid, Wik Tjeerds noord, gek.v.Simon  
           van Sloterdijk, coopman te Makkum, adm.v.d. boedel v.d. oud  
           Br.Gerrit Yntema en Geiske Sipkes (fol.67). C72 
08.05.1782 Jentien Jurkes, woning op het Blokhuis, tussen de halve 
           straat en de afschutting. Willem Gerrits zuid, Gosse Uilkes 
           noord, gek.v. Marten Sijbrens (fol.68). C90 
15.05.1782 Dooitjen Tomas Koolker, huis, erf, stokerij, mouterij en  
           overige gebouwen op het erf staande in NOQ, tussen oude  
           stadsgracht en het baanspad. Wed.Cramer zuid, Christiaan  
           Jacobs noord (fol.68).  S160 
12.06.1782 De Secr.Swalue erven, huis en erf in ZOQ, tussen oude  
           stadsgracht en afschutting. de kopers zuid, de stads erven  
           ten noorden. gek.v.d.voogden em diaconen v.h. stads- en  
           diaconieweeshuis te Stav. v.d.nagelaten boedel v. Hendrik 
           Clases en Geeske Meits (fol.69).                                              FLOREEN 171 
12.06.1782 Gerrit v.Juckem, apotheker te Hoorn, huis en erf i.d.  
           Dubbele buurt, tussen de halve delft en de oude stadsgracht 
           Wytze Greelds zuid en Gosse Uilkes noord, gek.v. Reindert 
           Everts te Amsterdam (fol.69). B81 
12.06.1782 Jentien Jurkens, huis en erf op 't Blokhuis, tussen de 
           halve straat en bestekking. Wed.Tjeerd Jurjens zuid, de  
           kopers noord, gek.v.Willem Gerrits en Janke Gerrits  
           (fol.70).  S80 
11.09.1782 Tjipke Harmens en Aaltje Gosses el, huis en erf in NOG,  
           tussen halve delft en afstekking. Tetman Pieters west en 
           Jouke Greelds oost, gek.v.Tetman Tetmans (fol.70).  R185 
19.09.1782 Rimmer Wygers Visser, huis en erf in NOQ a.d. Baanregel, 
           tussen de oude stadgracht en de Baan. Hendrik v.Keulen  
           zuid en Gosse Uilkes noord. Servitut aanbekomen door Jan  
           v.d.Bank, coopman, proc.v. Hendrik en Jisk Ottes de Vries 
           verkocht (71).  S148 
25.09.1782 Johannes Jans en Antie Gerrits e.l., huis en erf in ZOQ. 
           Lammert Clases huis zuid en wijlen Gerrit IJntema c.s.  
           noord, tussen de halve straat en de bestekking met de  
           walling tot aan de oude stadsgracht. gek.v.Gosse Uilkes, 
           burgemeester (71).  S290 
23.10.1782 Jr.Carel Bigot, ged.staat v.Vriesland en burgemr.v.Stav en 
           vrouwe Gerhardina Cornelia Bergsma e.l. te Stav., huis en  
           erf in NOQ, tussen halve delft en oude stadsgracht. De wed. 
           D.P.Cramer noord en Tjarke Pieters zuid. gek.v Juffr. 
           Gertruida Maria Cramer wed.Tenckinck te Lwd.(72). B34 
13.11.1782 Hylke Jentjes, oud mr.zeilmaker, huis en erf in NOQ, tussen 
           de halve delft en de oude stadsgracht. Het door Jacob  
           Hendriks gekochte huis noord en de wed.Tjemke Wijntjes zuid.  
           Gek.v.Durkjen Jelles (72). B27 
13.11.1782 Aria ? Jelkes ?, burger, huis en erf in NWQ, tussen de 
           gemene weg en de bestekking. Het bolwerk oost en Sip  
           Stevens Domna noord en west. gek.v.Harmen Louwrens, oud 
           schipper (73). C89 
13.11.1782 Jacob Hendriks, schipper, huis en erf in NOQ, tussen de 
           halve delft en de oude stadsgracht. Beernd Poulus noord en 
           de wed.Frederik Bleker zuid. gek.v.Br.Fongerius Domna en  



           Sibbeltje Tietes in tijden e.l. (73). B26 
20.11.1782 Sip..? Willems, veerschipper, huis en erf in NWQ, tussen de 
           halve straat en bestekking. De gemene straat zuid en Willem  
           Gerrits wed. en Gosse Uilkes noord. Door Hein de Vries, mr. 
           verwer en glazenmaker wegens schuld publ.verkocht (74). C87 
21.11.1782 Claas Alderts, oud schipper, koopt pottebakkerij en erf in 
           NOQ tot het erf v.d. kinderen v.Jan Hayes Visser, hiervan 
           tot de halve delft. De wijde steeg zuid en de verkopers  
           noord. gek.v. Hendrikjen Johannes wed.Tjamke Wynties (74). B29 
04.12.1782 Jouke Hilverda met zijn vader Claas Hilverda .. en wagters 
           te Stavoren, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft en 
           zeedijk. Antje Rommerts zuid en de erven van Barber  
           Hendriks noord. gek.v.Uilke Holwida, proc.fisc.te Stav. 
           (fol.75). C28 
01.01.1783 Gosse Uilkes koopt land onder Stavoren (fol.75). ?? 
01.01.1783 Gosse Uilkes, koopman, koopt vrij land onder Molkwerum  
           (fol.76). ?? 
05.02.1783 Jan Elses, veerschipper, huis, zoutkeet en erf in NWQ, 
           tussen de halve delft en de zeedijk. Het huis v.Meinert  
           Hendriks zuid en Auke Rommerts noord. De zoutkeet in 
           1776 voorzien v.e.nieuwe pan. Verder twee turfschuren, 
           een pakhuis tot zout met 5 deuren en een waterput. gek.v. 
           Hendrik Reinier Hempenius, mede vroedschap (77). C55 S345 
29.06.1783 Abraham Paulus, huis of woningen in NOQ in het steegje.  
           Jan Rinkes de Ruiter zuid, Claas Reinderts Heinsius west. 
           Gek.v.Geertjen Ottes, gesterkt met haar man Anne Rinkes  
           (fol.77). TUSSEN B20 (S220 en S183)  S188 
12.02.1783 Adam Holland, coopman, huis, hovinge en erf in ZOQ in de  
           Dubbele buurt, tussen halve delft en oude stadsgracht.  
           Hans Hayes noord, het erf en de hovinge van Gosse Uilkes 
           zuid. gek.v.Sible Annes en Aaltje Elses el (fol.78). B73 
19.02.1783 Jan van de bank, mede vroetschap en Ansk Piebes el. huis 
           en erf in NOQ, tussen halve delft en de tuin v.d. coopman 
           Gosse Wilkes, hebbende den selve oost, het stadssgteegje 
           zuid en de kopers noord. gek.v. Wik Tjerks wed.v.Age  
           Hylkes (fol.79). B11 
19.02.1783 Jochem Everts, huis en erf in NWQ i.d.Noorderpoortstraat, 
           tussen halve delft en de waterlozing. Sierk Reins erven  
           zuid, Tomas Ages Oudewagen erven noord. Gek.met publieke 
           palmslag v.Rink Rinkes wed.v.Jan Gerrits (fol.79). C107 
26.03.1783 Okke Douwes, mr.schoenmaker, huis en erf in ZWQ, tussen 
           de halve delft en de zeedijk. Gerben Siedzes zuid en de 
           wed.van Kammen noord. gek.v.Aantie La Haise, mr. 
           horlogemaker (80). C19 
26.03.1783 Aantjen La Haise, mr.horlogemaker, huis en erf in ZOQ, 
           tussen de halve derlf en gedeeltelijk de goot v.d post  
           en achter zo ver het bestekt is. door de schuur is een  
           vrije doorgang naar het kerkhof. Wed.Cornelis Willems 
           zuid en de kinderen van Ebe Jitskes noord. gek.v. Rein 
           Jenkes Houma (80). B49 
09.04.1783 Burg.Sippama, huis en erf in ZOQ, tussen de halve delft  
           de zeedijk.Wed.v.Kammen zuid en R.Cuperus noord. gek.v. 
           Arjen Hendriks Corf (81). C21 
09.04.1783 Andries Alderts, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en 
           zeedijk. Tjamke Rinses zuid en Jacob Doedes noord. gek.v. 



           Jan Johannes (fol.81). C45 
30.04.1783 Rinke Arjens Corf, huis en erf, op de hoek v.d. kerksteeg, 
           tussen de halve delft en de afschutting. De steeg zuid en Tetman  
          Tetmans noord. gek.v.de erven Pieter Andries en Trientie ? 
          Martens (82). B43 
30.04.1783 Adam Holland, huis en erf in ZOQ, tussen halve straat en  
           de oude stadsgracht. Gosse Wilkes zuid en Wypke Pieters  
           v.d.Werf noord. gek.v.Tjalling Pieters (fol.82). B69 
30.04.1783 Claasjen Uilkes cuni patre gest. huis en erf op het  
           blokhuis, tussen halve straat en afschutting. Hubert  
           Pieters zuid en Tjerk Clazes noord. gek.v. P.Jam ? cur. 
           bon. voor Meinert Pieters (83).  R187 
18.06.1783 Rink Clazes, huis en erf op de hoek v.d.schuinstraat. De  
           halve straat noord en achter als van ouds Tetman Pieters 
           oost en Wybe Pieters v.er Werf zuid. gek.v. gez.erfgen.v. 
           Harmen Sipkes en Saak Jenties. Wybe Pieters v.der Werf 
           gest.met Dr.Howida verzoekt is niaarnemer (83). A93 
03.12.1783 Claas Cornelis, woning ca. in ZOQ, als van ouds Steffen 
           Teunis noord, de gemene weg west. gek.v. Wyts Tymens,  
           huisvr. v. Jan Germens (84). B S337 
03.12.1783 Jelle Jans, huis en wagenhuis ca. in ZOQ, tussen halve 
           straat en afschutting. Een leeg erf west en Age Jottjes  
           noord, alsmede 6,5 pm land in de noordermeer. De weg oost 
           en Monte Wiarda zuid. Jan T.Oudewagen noord. gek.v. Albert 
           Jacobs (84).  R318 
03.12.1783 Wytze Greelds, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en 
           zeedijk. Simon Willems zuid en Hylke Rieuwerts noord. gek. 
           v.Marinus Hellendoorn wed.Cramer (85). C62bis 
03.12.1783 Wytze Greelds, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en  
           zeedijk. De wed.Cramer zuid en wed.Rintje Kuiper noord.  
           gek.v. Hylke Rieuwerts (85). C63 
10.03.1784 Thomas de Vos, huis en erf i.d.noorder brouwerssteeg,  
           tussen de halve steeg en de bebouwing. De verkopers oost,  
           Janke Sipkes west. gek.v. Grietjen Ottes, gest.met haar man 
           Anna Rinkes (86).  S138 
10.03.1784 Pieter Jans, huis en erf in ZWQ i.d. zuider schuinstraat, 
           tussen halve delft en de afschutting. De diaconie oost en 
           west. Deze huizinge ten oosten, de put en bakje ? gemeen. 
           gek.v. Andries Alderts (86).  S340 
10.03.1784 Johannes Sinnes, tuin en zomerhuis aan de baanregel, voor 
           tussen oude stadsgracht en achter aan de grote baan. De  
           kopers zuid en Dr.Keuchenius noord. gek.v.Geert Jans wed. 
           Oudewagen (fol.87). A78, A79 
10.03.1784 Gooikje Jacobs Visser wed.Willem Heins, huis en erf in NWQ 
           tussen halve straat en de waterlozing bij de zeedijk.  
           Hartman Pieters zuid en een ledig erf noord. gek.v.Tjepke 
           Harmens en Aaltje Gosses (fol.87). C67 
10.03.1784 Salling Pieters, huis en erf in NOQ i.d. schuinstraat,  
           tussen de halve delft en de hoving v.wed.Jacob Bartles. 
           De wed.IJpe Sierks oost en Tjepke Harmens west. gek.v.  
           Jouke Greelds (88). R184 en R185 
21.04.1784 Win Wybes, wed.Hermanides, huis en erf in ZWQ, tussen de 
           halve delft en de zeedijk. Wed.Hendrik Essink zuid en Jouke 
           Hilverda noord. gek.v.de erven Antie Rimmerts (88). C27 
23.06.1784 Willem Rommerts, huis en erf in ZOQ, tussen halve delft en 



           de afschutting. A.La Haise zuid en P.Sippama noord. gek.v. 
           d.kinderen van Ebe Ritskes (fol.89). B48 
23.07.1784 Sjoerd Tetmans koopt een plak grond tot tuin gebruikt in 
           ZOQ a.d.hoek v.d.Brouwerssteeg, tussen de oude gracht en  
           de helft v.d.steeg. gek.v. Harmen Rinkes. Niaarnemer is 
           Jenke of Jaite Jans, mr.stoker te Hindelopen (fol.89).ZIE BIJ FOL 94  S286 
07.07.1784 Dirk A.Visser, huis, erf, stokerij, mouterij en verdere  
           gebouwen in NOQ, tussen oude stadsgracht en het Baanspad.  
           De wed.Cramer zuid en de wed.Christiaan Jacobs noord. Gek. 
           v.Dooitje Thomas Koolker (fol.90). A75 S160 
02.06.1784 Sieds Jurgens en Geertie Boijens of Borgers, huis en erf  
           in NWQ tussen halve delft en zeedijk. De wed.Folkert Rinkes 
           zuid en de wed.Tjedze Wybes noord. gek.v.Hendrik Arjens  
           Corf (fol.90). C42 
13.10.1784 Bartle Hans en Uilke Jacobs, huis cum annexis in ZWQ tussen 
           halve delft en zeedijk. De wed.Oege Gerrits zuid en Wilke  
           Pieters noord. gek.v.Witse Stevens wed.v.Durk Pieters  
           (fol.91). C6 S373 
03.10.1784 Jhr.B.van Sippama, huis en erf in ZOQ op de hoek van kerk 
           steeg, tussen de halve delft en de afstekking. Willem 
           Rommerts zuid en de steeg noord. gek.uit de boedel van 
           Okke Olkes (91). B36 S252 
13.10.1784 Andries Pieters, huis en erf in NOQ tussen halve delft en  
           afschutting. Tetman Tetmans zuid en het stadsschoolhuis  
           noord. Gek.v.H.F.Cuperus en Br.P.Hollander als administra- 
           toren over de boedel van Grietje Pieters (fol.92). B41 
27.10.1784 Jacob Durks, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en  
           zeedijk. Eilart Pieters zuid en de wed.Folkert Pieters  
           noord. gek.v.Hylke Jans wed.Jan Scheltes (fol.92). C40 
20.11.1784 Michiel Scheltes koop greidland (fol.93). ?? 
15.11.1784 Rimmer Wygers, huis, erf en pakhuis in NWQ, tussen halve 
           delft en zeedijk. gek.v.erfgen.v.S.Cramer en de majoor  
           Claas Hilverda boedelh.v.Wytse Greelds (fol 93). C62bis 
17.11.1784 Jurjen Rinnerts. huis en erf i.d.Dubbele buurt, tussen de 
           halve straat en de oude stadsgracht. gek.v.d.erfgen. v. 
           S.Cramer en de majoor Claas Hilverda, curator bonorum over 
           de boedel v.Wytse Greelds (fol.94). B81 S291 
24.11.1784 Hans Pieters, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft en de 
           zeedijk. De verkopers zuid en Eijlert Coerts noord. gek.v. 
           Jurjen Alberts (fol.94). C12 
19.01.1785 Jan Elzes c.s huis ca in ZWQ, tussen halve delft en 18 voet 
           tot aan de turfschuur v.d zoutkeet. Jacob Doedes zuid, het 
           huis v.Br.Heinenberg noord. gek.v. vroedsman Age Okkes  
           Oudewagen en Br.Dirk Taan cur.over de boedel v. W. 
           Heinenberg (95). C47 S16 
19.01.1785 Dirk Taan, regerend burg.c.s huis en erf in NWQ, tussen 
           halve delft en zeedijk. Pieter Rinties zuid, de oude  
           kerksteeg noord. gek.v.Jelle Jans de Vries (95). C65 
26.01.1785 Jan v.der Bank, mede vroedschap, huis tot pakhuis gebr. en 
           erf en schuur of gorter c.a. in NOQ, tussen halve delft en 
           oude stadsgracht. Wed.Br.Kuiper zuid, de verkopers noord. 
           gek.v.Wybrandus Heineman te Warns (96). B10 S216? 
26.01.1785 Hans Halterberg, oud burgemr, koopt stuk land "Age Walta" 
           land genaamd onder Stavoren. Ruurd Hiddes en wed.Wybe  
           Meijes noord, Cornelis Sipkes zuid, de vaart oost en de 



           wed.Cramer west. floreennrs. 7, 70, 89, 112, 163, 261 en  
           181 gek.v. Tjalling Pieters (96). ?? 
26.01.1785 Jan Elzes c.s huis, erf, zoutkeet en verdere gebouwen in  
           NWQ, tussen halve delft en zeedijk. De kopers zuid, Lieuwe 
           Clazes noord. gek.v.Age Okkes Oudewagen en Br.Dirk Taan 
           als cur.over de boedel v.oud br.W.Heinenberg (97). C40 
23.02.1785 Johannes Gysberts en Maarten Claases, huis en erf in ZOQ 
           a.h eind v.d. dubbele buurt. De delft zuid, de gemene  
           straat noord en west. gek.v.Adam Holland en Souke Jans (97) B85 
13.04.1785 Gerrit Zwier, huis en erf in ZOQ, tussen halve straat en  
           oude stadsgracht. Gosse Uilkes zuid en Wybe Pieters noord. 
           gek.v. wed.Adam Holland (98). C69 
13.04.1785 Lieuwe Clazes, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en 
           zeedijk. Cornelis Jans Voor zuid en Jaits? Doedes noord. 
           gek.v.erven Eilart Pieters (98). C39 
20.04.1785 Marten Pieters koop greidland onder Stavoren (fol.99). ?? 
20.04.1785 Rimmer Wygers Visser, huis en erf tussen halve delft en  
           afschutting. Auke Gosses oost, Salling Pieters west. gek.v. 
           Neeltjen Jurgens, wed.Ype Sierks (fol.99).  R182 
01.06.1785 Dr.Jacobus Bruining, huis en erf in ZOQ, tussen halve delft 
           en oude stadsgracht, de wed.Oudewagen zuid, de wed.Cramer  
           noord. gek.v. de erven v.Trijntjen Doedes, wed.de Jong  
           (fol.100). B37 S241 
01.06.1785 Harmen Bruining, huis en erf in NOQ, tussen halve delft en  
           de huisinge v.d.verkopers. Tjerk Minnes zuid, Claas  
           Stoffels noord. gek.v.Tjalling Pieters (fol.100). B37 
01.07.1785 Berend Gerrits, huis en erf in ZOQ, tussen de halve delft  
           en de afschutting. Wed.Rinke Simons oost, Uilke Pieters  
           west. gek.v.d. voogden en diaconen v.h. weeshuis (fol.101).  S326 
01.07.1785 Jan Thomas Oudewagen koopt land in Breeuwer mieden  
           (fol.101). ?? 
07.09.1785 Jan Thomas Oudewagen koopt 47,5 einsen land onder Stavoren  
           (fol.102). ?? 
07.09.1785 Joseph Mathyssen, huis en erf in ZOQ, tussen halve delft en 
           de afschutting. D.Gerrits oost en de Mennoniete gemeente  
           west. gek.v. Wilke Pieters (fol.102).  S325 
07.09.1785 Harmen Rinkes, huis en erf in NQ.WQ, tussen halve delft en 
           de afschutting. De gemene straat zuid en de wed.Willem  
           Gerrits en Gosse Uilkes noord. gek.v. Simon Willems  
           (fol.103). C87 
07.09.1785 Jacob Hendriks de Boer, huis en erf i ZOQ, tussen de halve 
           delft en de oude stadsgracht. Het huis v.d.wed.van der  
           Velde zuid en het huis v.d.wed.Oudewagen noord. gek.v.  
           Willem Rommerts (fol.103).  R249 
07.09.1785 Gerben Siedzes, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft en  
           de zeedijk. Jelle Scheltes nom.uxor. zuid en het Vergulden 
           Hoofd noord. gek.v. Reindertjen Sipkes, gesterkt met haar 
           man Piebe Jans (fol.104).  R371 
14.09.1785 Hans Pieters, huis en erf in ZWQ, het huis v.Hans Jans  
           zuid, de kopers noord. Vooruit de halve delft en achteruit 
           de zeedijk. gek.v. Jelle Jans de Vries (fol.104). C11 bis        
19.10.1785 Jacob Hendriks, huis en erf in ZOQ. tussen de halve delf 
           en de schuur, hebbende Marten Pieters oost en de kopers  
           noord. gek.v. Tjeets Esgers, wed.v.d. erfgen.van haar  

           eerste man Rienk Harkama (fol.105). B64 S272 



19.10.1785 Jacob Hendriks, schuur in ZOQ, tussen de oude stadsgracht  
           en de tuin v.d. huisinge hier voor staande. gek.v.Tjeets 
           Esgers, wed.v.d. vier erfgen.v. Rienk Harkama (fol.105). B65 
09.11.1785 Wybe Reins, huis en erf in ZOQ a.h achterom, tussen oude 
           stadsgracht en achter de scheiding bij de schans. De wed. 
           Cramer zuid en Br.D.Taan c.s. en Sippama noord. gek.v. 
           Jan Feikes (106). A72 
09.11.1785 Harmen Sweering en Sippe Hares, twee huizen en erven a.d. 
           noorderpoortstraat, het eerste tussen halve straat en  
           afschutting en de andere a.d. brouwerssteeg, tussen de 
           het halve steeg en de bebouwing. Het huis v.Johannes  
           G..nis ? zuid en het huis van Antie Pieters oost. gek.v.  
           Warner Hendriks Esveld mr.grofsmid te Heeg (106). A23 
30.11.1785 Hylk Ages, huis en erf in ZOQ, tussen halve straat en  
           halve delft. Het erf v.Tjamke Ages zuid en Aarnd Pieters  
           noord. gek.v.erfgen.v. Rigt Alberts wed.Bauke Heites (107) B86 
18.01.1786 Walle Tjeerds, huis en erf, het houtwerk tot de winkel  
           behorende a.d.noorderpoortstraat, tussen halve straat en  
           afschutting. Jan Martens zuid, Sippe Nevus ? c.s.noord. 
           gek.v. Haye Jans Visser (107).                                    A24 
26.02.1786 Haye Jans Visser, coopman, huis, schuur, erf of hoving, 
           bomen en plantage op het zuidend, tussen halve vaart en  
           bestekking en afslatting. De stadsgrond als naastlegger 
           en een stuk greidland het "waterland" tussen de zuider  
           zeedijk en de Staverse zuidermeer en Yke veld (108). B R304? 
22.03.1786 Sijbrandus Cramer, mede vroedschap, koopt 6 pm. greidland  
           onder Stavoren. Ruurd Hiddes oost, Foukesveld west, W. 
           Halterberg en wed.Cramer zuid, Jan Hollander en wed. Cramer 
           noord. 4 fl.27 st. 4 pen. floreennr.46. gek.v. Attje Douwes 
           wed.Wybe Meijes voor haarself als boedelh. (109). ??? 
20.04.1786 Pieter Rommerts, huis en erf in ZOQ, tussen halve delft en  
           de stadsgracht. Aantjen La Haize zuid en P.Sippama noord. 
           gek.v. Willem Rommerts (110). C48 
26.04.1786 Jan Cornelis, huis, hoving en schuur in ZWQ, tussen halve 
           delft en oude stadsgracht. Wed.Reinier Pieters zuid en de  
           verkopers noord. gek.v.wed. Jacob Hendriks de Boer. 
           Hendrik Kuiper, procuratie v. Sibbele Hiddes wed. ReInier 
           Pieters is niaarnemer t.b.v.de minderjarige kinderen (110) B64 
26.04.1786 Willem Rommerts, huis en erf in NWQ, tussen halve delft en 
           de zeedijk. Willem Rommerts zuid en wed.Cramer noord. gek. 
           v. Jan Jacobs (111). C51bis 
10.05.1786 Jacob Jans, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft en de 
           zeedijk. H.Cuperus nov.uxor. zuid en Okke Douwes noord. 
           gek.v.Gerben Siedzes (111). C18 
21.06.1786 Jacob Hendriks, hoving of tuin in NOQ, tussen oude  
           stadsgracht en een haag. de verkopers zuid en de wed.Cramer  
           noord. gek.v.Dirk Taan, burgemr.(112). FLOREEN 93 
28.06.1786 Dirk Taan, burgemeester en Willem Rommerts, mr.timmerman, 
           huis en erf in ZOQ, tussen halve delft en oude stadsgracht. 
           Wed.Reinier Pieters zuid en wed.Oudewagen noord. gek.v. 
           Sipkjen Gosses wed.v.Jacob Hendriks (112). B63 S271 
13.09.1786 Sjoerd Tetmans en Age Doedes, huis en erf i.d. dubbele  
           buurt, tussen de halve straat en de oude stadsgracht. De  
           mennoniete gemeente zuid en Antie Gerrits noord. gek.v.  
           Lammert Clases en Fockema Jans (113).  R270 



01.11.1786 Marinus Rinkes, huis en erf i.d. noorderpoortstraat, tussen 
           de halve delft en de scheiding. Evert Segmans ? zuid en  
           Jan Hayes Visser erven noord. gek.v. Jelle Pieters als  
           vader van zijn dochter (?) (113). ??? 
21.01.1787 Jan Cornelis, huis en erf i.d. schuinstraat, tussen de  
           halve delft en zo ver het bebouwd is. Tetman Pieters oost  
           en Jan Pieters c.s. west. gek.v.d.erfgen.v. Cornelis Jans  
           en Bregt Sytzes (114).  R140 
16.05.1787 D.B.van der Haar, burgemr.v.Workum en B.F.Swaluwe, secr., 
           huis en herberg "het vergulden hoofd", i.h. ZWQ, vooruit 
           de ged.halve delft en ged.de goot v.d.post en achter tot de 
           zeedijk. Gerben Siedzes zuid en het stadsraadhuis noord. 
           gek.v.Jarig Annes van der Ley, koopman te Harlingen (114). C31 
04.07.1787 Juffr.G.M.Cramer, wed.Tonckman, huis en erf in ZOQ, tussen 
           de halve delft en de oude stadsgracht. Wed.Reinier Pieters 
           zuid en de wed.Oudewagen noord. gek.v. Dirk Taan, burgemr. 
           en v.Willem Rommerts, mr.timmerman (115). B36 S271 
28.11.1787 Poppe Jans Molenaar, huis en erf i.d. schuinstraat, tussen 
           de halve delft en verder als vanouds. Tjepke Harmens oost  
           en Wybe Pieters west. gek.v.Tetman Pieters (115). A93  
16.01.1788 Geert Jans Bakker, huis en erf in NWQ, tussen halve delft  
           en de zeedijk. Jacob Douwes zuid, het huis door IJtjen  
           Heins gekocht noord. gek.v.Marten Pieters, koopman en Jan  
           Elzinga, vroedsman (116). C47  
21.02.1788 IJtje Heins, gest.met haar vader Hein Willems, huis en erf 
           in NWQ, tussen halve delft en de zeedijk. Geert Jans  
           Bakker zuid en Lieuwe Klazes noord. gek.v.Marten Pieters, 
           kooman en Jan Elzinga, vroedsman (116). C48  
02.04.1788 Ate Durks, twee woningen i.d. noorderpoortstraat, tussen 
           de halve straat en de afschutting. Rein Jenkes zuid,  
           Geertien Ottes noord. gek.v.Douwe Everts (117). A19  
02.04.1788 Hans Jans, huis en erf, tussen stadsgracht en afschutting, 
           Claas Gerlofs zuid, de gemene steeg noord, Andries Schultz 
           west. gek.v. Laurens Harmens (117). B68 S247 
02.04.1788 Sipke Pieters, huis en erf in ZWQ, tussen halve delft en  
           zeedijk. Jan Gerrits zuid en Jan Jacobs noord. gek.v.  
           Piebe Hollander, bode (118). C15 
27.05.1788 Feike Rienks en Claasje Wiebes, huis en erf in NWQ, tussen 
           halve delft en zeedijk. Cornelis Jans Voor zuid en Jacob  
           Doedes noord. gek.v. Lieuwe Clases (118). C39 
27.05.1788 Gerben Siedzes, huis en erf i.d. noorder brouwerssteeg, 
           tussen halve steeg en bebouwing. Geertien Ottes oost en 
           Janke Sipkes west. gek.v.Thomas Gerbens de Vries (VOS) (119). (117?) S138 
18.06.1788 Dr.Jacobus Bruining, huis en erf in NOQ, tussen halve  
           delft en oude stadgracht. F.Poulus zuid, Hendrik Pieters 
           noord. gek.v. Dr.Willem Keuchenius, last en proc.van 
           hr.Jan Limburger (119). B24 
16.09.1789 Willem Cornelis, huis en erf a.d noorderpoortstraat, tussen 
           halve straat en afschutting v.d erven v.d.huizen daarachter 
           De verkopers zuid, Hermannus Sweering noord. gek. Sjouke 
           Jurkes (120). C102 


