Proclamatieboeken van het Nedergerecht Gaasterland.Microfiches no. 120.
no.8. 16-4-1806 3de proclamatie. (A 86)
Jurjen Harmens en Marike v. Dalen echtel. te Stavoren b.b.en c op de koop van zekere
Huisinge en erve in het N.O.Q. aan de Schuinstraat. Voor vanuit de halve Delft, achter zover
het bestekt is. Hebbende Gerben Siedzes, koopman, ten westen en de wed. Marten Jans de
Groot ten oosten. Bezwaard met de ordinaire Stadshuisschattingen + jaarlijks 2 gulden en 3
stuivers grondpacht, de Stad Stavoren competerende. Uit de hand bekomen van Aat? Ottes,
laatst mede van Jan Jacobs. Prijs 116 Cargld.
24-6-1806 3de proclamatie.
Gerben Siedzes b.b.en c. op zekere huisinge en erve c.a. in het N.W.Q. Voor tot de halve Delft
en achter de Oude Kerkstraat. Ruurd Gabes ten zuiden en Jan Tjeikes Tjalkema ten noorden.
Vrij van grondpacht en floreen. Gekocht van Wiebe Velzen en Hendrik Kuiper als curatores
over de geabandoneerde boedel van Hylke Ages voor 82 Cargld. Akte 12-3-1806.
Dit is C 72.
9-7-1806 3de proclamatie. (bij A 69)
De voogden der Algemene armen begeren b.b.en c op de koop van zekere huisinge of
kamertje met desselfs grond,..........., gelegen in het Z.W.Q, op het agterom, voor uit de Oude
Stadsgracht, achter zo ver bestekt, Wiebe Reins ten noorden en de kopers......ten zuiden. In
koop bekomen van Gartje Rintjes Kuiper, huisvrouw van Jan Willem Kuik, gesterkt door haar
man. Prijs 50 Cargld.
25-6-1806 3de proclamatie.
Ruurd Hiddes, kuiper te Stavoren b.b.en c op 6 pondemaat land in de Staverse Noordermeer
onder Molkwerum. Gekocht van Hiltje Martens, wed. Jan Arjens.
no. 28.
Ruurd Hiddes b.b.en c op een kostelijk stuk greidland, Eestermaamkenveld? genaamd, groot
in naam en faam 4 pond., gelegen beoosten onder Stavoren.
J.A. Lootsma ten oosten, Sybrandus Cramer ten zuiden, Marten Pieters erven ten noorden en
Cornelis Hollander ten westen. Van dr. Nicolaas Scheltinga te Harlingen, dr. S. Gerlsma secr.
te Hindelopen, dr. F Rene.... te Balk en notaris H. Albarda te Stavoren als gez. curatoren van
wijlen Douwe Pieters Cramer, in leven burgemeester van Stavoren en zijn overl. vrouw Maria
T. Hellendoorn.
no 34. 3de proclamatie 15-7-1806.
Jacob A. Lootsma, coopman te Stavoren b.b.en c op zeker kostelijk stuk land,
Oostermonnikenveld genaamd, ten oosten onder Stavoren, groot 4 pondemaat. Sybrandus
Cramer ten zuiden, Marten Pieters erven ten noorden, de Reidpolle ten oosten en Ruurd
Hiddes ten westen. Met genot en last van reed.
Dezelfde kopers en curatoren als de vorige verkoping. Prijs 432 Cargld.
no.36 3de proclamatie 9-9-1806. (A 64?)
H.Albarda, secr. te Stavoren b.b en c. op zekere kostelijke tuin in het Z.O.Q.aan het
Stadsbolwerk, de algemene armvoogden ten zuiden, Wiebe Reins ten noorden, het
Stadsbolwerk ten oosten en Jan Willems Kuik ten westen. Belast te Stavoren op no. 138, met
8 stuivers floreen. Van de curatoren van wijlen Douwe Pieters Cramer en vrouw. Zie eerder.
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Prijs 37 cargld. 31-8-1806
no. 37 3de proclamatie 9-9-1806.
Gosse Johannes Kingma te Stavoren b.b.en c. op een stuk kostelijk greidland, de pollen
genaamd, groot in naam en faam 4½ pondemaat. Ten oosten van Stavoren, Sybrandus Cramer
ten noorden, Gerben Siedses ten westen, de Warnser vaart ten zuiden en Cornelis Sipkesveld
ten oosten. Vrij van floreen. Met recht en genot van reed, drift-, voet- en gangpad en niets
uitgezonderd. De (zelfde) curatoren in qualiteit enz.
no. 37. 3de proclamatie 9-9-1806.
Gosse Joh. Kingma te Stavoren b.b.en c. op grasland Cornelis Sipkesveld genaamd. Ten
oosten onder Stavoren en 6 pondemaat groot. De koper ten noorden, de houtzaagmolen c.a. en
de Warnservaart ten zuiden en oosten en een stuk land, de pollen genaamd ten westen.
Floreencohier van Stavoren no. 57, 88, 176 en 219 met 2 floreen.
De executeuren van Douwe P. Cramer en vrouw. Prijs 500 Cargld. Datum 31-8-1806.
no.38 3de proclamatie 9-9-1806.
Sipke van Sinderen te Stavoren b.b.en c. van zekere .... en erven c.a. in het N.O.Q. aan de
Voorstraat. Gerben Siedzes ten zuiden en de wed. Tjerk K. Klein ten noorden. Strekkende de
gerechtigheid voor uit de halve Delft tot achter aan de zeedijk. Vrij van floreen en grondpacht.
In koop bekomen van de diaconie der Doopsgez. Gemeente voor 80 Cargld.
C 41.
no 41. 3de proclamatie 10-7-1807.
Hiltje Aukes Lootsma, wed. F. Trip b.b.en c. op de koop van zekere huisinge c.a. in het
N.W.Q. ....lander ten noorden, Hidde Foekes ten zuiden, het naastlegen wordende
tegenwoordig door de koperse zelf gebruikt. Vrij van floreen en grondpacht. Verkopers, de
executeurs van Douwe Pieters Cramer. Prijs 203 Cargld.
C 52.
no 62. 3de proclamatie 10-3-1807.
Gerrit Hartman Pella te Stavoren b.b. en c. op huis en erf in het Z.W.Q. Voor uit de halve
Delft en achter tot aan de zeedijk. De huising van D.Taan ten zuiden en de Mennoniete
gemeente ten noorden. In koop bekomen van Wiebe Velzen en Hendrik Kuiper in qlt als
geauthoriseerden over de geabandoneerde boedel van Hylke Ages. Prijs 52 Cargld en 115
stuivers. 15-3-1806.
C 18
no 72. 3de proclamatie 13-5-1807.
Sjoerd de Waij te Stavoren b.b. en c. op de koop van zekere pottebakkerij in het N.O.Q. + het
erf er achter liggende ter breedte als dees huisinge en ter lengte tot aan het erf van Haije Jans
Visser. Voor uit de halve Delft, de Wijde Steeg ten zuiden en Wieger Noltes ten noorden.
Onder deze koop begrepen alle losse goederen en pottebakkersgereedschappen hierbij
behorende. Van Gerrit Pieters v.d. Werf te Stavoren. Prijs 550 Cargld.
no 84. 3de proclamatie 30-6-1807.
Abel Moutaan en Aafje Doedes echtl. te Stavoren b.b. en c. op de koop van zekere huis en erf
bestaande ....branderij en boven kamers ..... der keuken en kelder alles voorzien van de
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nodigen ....... Voorts een schoone tuin en een schuurtje daarachter staande en gelegen in het
Z.O.Q.aan de Voorstraat.
Aldus uit de hand in koop bekomen van Geertruida van Sippama, huisvrouw van de heer
Hindrik Pietersen en gesterkt door deselve, woonachtig te Sneek voor 1/3 en voor de heer
Willem P. Sippama woonende in Den Haag voor 1/3 en tesamen bij Erfscheiding het recht
bekomen hebbende van hunne broeder G.P. van Sippama wonende te Koudum (Londen?)
voor de resterende 1/3. Prijs 500 Cargld. datum akte 7-7-1806. (Erg onduidelijk).
3de proclamatie 30-6-1807. A 45.
Petrus Brunger te Workum b.b. en c. op 2 poltjes gelegen een weinig buiten Stavoren, onder
de Jurisdictie van gemelde stad, waarop de houtzaagmolen, genaamd de Peltrok? en de daarbij
behorende huisen hebben gestaan en door de verkopers sels gebruikt en 6 weken van de 12
May bij de kopers aan te vaarden. Hebbende Gosse Kingma en de vaart naastgelegen. In koop
bekomen van Symon Korf als Frederik? Gerold Busser en Roelof Gerrits te Hemelum.
Prijs 101 Cargld.
no 98. 3de proclamatie 26-9-1807.
Gerben Siedses lid van het gemeentebestuur van Stavoren, b.b. en c. op zekere woning en
grond met daarin staande bomen, planten en gewassen, zampt tuin en andere huisinge c.a.
N.O.Q. no 25, lett A, op het zogenaamde agterom binnen Stavoren. Naastliggers: Pieter Jans
Visser ten zuiden, de grond en erve van de diakenen der Herv. Gemeente ten noorden, het
oude Baanpad ten oosten en de Oude Stadsgracht ten westen. Jaarlijks 16 stuivers grondpacht
aan de Stad Stavoren. Uit de hand in koop bekomen van Je..l Gosses, wed. v. Willem
Keuchenius, in leven med. doctor te Stavoren. Prijs 100 Cargld. Datum akte 25-4-1807.
no.99. 3de proclamatie 22-9-1807.
Sake Schaafsma, mr. bakker te Stavoren, b.b. en c. op zekere huisinge en erve, N.W.Q. in de
Poortstraat. Voor uit de halve straat, agter aan de zog. waterlossing, de huising van Rinke Jans
ten noorden en Hylke Hendriks ten zuiden. 15 stuivers grondpacht aan de stad. Uit de hand
van Jacob A. Lootsma. C 108.
no. 100. 3de proclamatie 30-9-1807. (A 67-A46 ?)
Sake Schaaf ? (Zie vorige!) mr. bakker te Stavoren b.b. en c. op zekere Thuin c.a. binnen
Stavoren, Z.O.Q. aan 't Bolwerk no 46 let. A. Ten oosten het Bolwerk, ten westen Gerben
Siedses, ten zuiden Wiebe Reins en de Koepoortsweg ten noorden. In koop bekomen van
Geertruida van Sippama, huisvrouw van Hindrik Pietersen en woonachtig binnen Sneek.
Prijs 27 Cargld. Datum akte 10-2-1807.
ook no. 100. 3de Proclamatie 30-9-1807.
Jan Sytses Hollander te Stavoren b.b en c. op de koop van zekere huisstede of plak gront,
gelegen even buiten Stavoren in het N.O.Q. no 84. Gerben Siedses ten oosten en noorden, de
verkopers ten westen en de alg, vaart ten zuiden. Strekkende de gerechtigheid zig uit zoo verre
als van ouds heeft plaatsgehad als van de koper te zijnen laste op aanwijzinge van de verkoper
een afscheiding zal moeten maken en onderhouden. In koop bekomen van Haije Jans Visser
voor 75 Cargld. Datum akte 4-7-1807.
no 105. 3de proclamatie 28-10-1807.
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Bauke Mar...ens? te Stavoren b.b. en c. op de koop van zekere huisinge en Steede, Z.W.Q. no
20. Voor tot de halve delft, agter tot aan de zeedijk, J? Hilverda ten zuiden, Jan van 't Veer ten
noorden. Uit de hand van Jelte Scheltes te Stavoren. Prijs 200 Cargld. Datum 22-11-1806.
C 29.
no 116. 3de proclamatie 16-12-1807. (C 105 en 106).
De diaconen der Doopsgez. Gem te Stavoren b.b. en c. op de koop van zekere 2 huisingen en
erven, naast elkaar gelegen in de Noorderpoortstraat aldaar, no 68 en 69. De alg. straat ten
oosten, H. Swering erven ten zuiden en Hylke Hendriks ten noorden. Publieq in koop
bekomen van Abel Mouthaan te Stavoren.voor 80 gld en 10 stuivers. Datum 22-8-1807.
C 105 en 106. Zie wed. M. Verheul.
no. 151. 3de proclamatie 5-4-1808. Salling Pieters te Stavoren b.b. en c. op de koop van
zekere huisinge en erve Z.W.Q. ? met no 73. Voor de halve Delft, achter aan de oude
Stadsgracht, de wed. Koolker ten zuiden en W.P. Velsen ten noorden. Uit de hand van Broer
Hayes, schipper te Harlingen voor 249 Cargld. datum 21-8-1808. Klopt het kwartier en het
nummer? Dit was weer eens een erg onduidelijke. B 31.
no. 157. 3de proclamatie 30-8-1808.
Bartle Heres en Uilk Jacobs echtl te Stavoren b.b. en c. op de koop van zekere huisinge en
erve c.a. te Stavoren, Z.W.Q. no 47. Strekkende voor tot aan de goot en achter tot aan de halve
straat, de huisinge van Oeds Jans Bakker ten zuiden en Rooske Ippes ten noorden. Publiek in
koop bekomen van wed. Pieter? Velsens en Symen H. v.d. Werf woonachtig te Stavoren in
qualiteit als geauthoriseerde curators bonorum van de geabandoneerde boedels van Koert
Freerks Blom? en Tettje ....derts, ten tijde echtel. Voor 90 Cargld. datum 28-2-1809.
no.157. 3de proclamatie 30-8-1808. B4.
Aaltje Jacobs Schotsman, wed. Auke Jacobs Lootsma te Stavoren, b.b. en c. op de koop van
zekere huisinge en erve c.a. binnen Stavoren, N.O.Q.no 53. Strekkende vooruit de halve Delft
en achter aan de oude Stadsgracht, de huisinge van Sytse Jans Hollander ten noorden en die
van de wed. Klaas Alderts Jansen? ten naasten? Publiek in koop bekomen van Wintje
Riemersma? wed. van de heer Sybrandus Cramer voor 350 Cargld. Datum akte may 1808.
no. 160. 3de proclamatie 6-7-1808. B12.
Cornelis de Roos mr. bakker te Stavoren, b.b. en c. op de koop van 2 huizen en erven c.a.,
naast elkaar gelegen en geq. met litt. N.O.Q. n63. Strekkende de gerecht. van het groot huis
voor uit de halve Delft en agter waar nog een gebouw staat, aan de oude Stadsgracht.
Hebbende de huisinge en erven van Procureur-Fiscaal Hendrik Kuiper ten noorden en het
kleine huis de gerecht. voor uit de halve Delft en achter aan de tuin van de wed. Tjerk Klazes
Klein, hebbende het Stadssteegje ten zuiden. Laatst bewoond door de verkoper, Frederik
Juchum te Stavoren. Prijs 400Cargld en 15 stuivers. Datum akte 24-1-1808.
no 161. 3de proclamatie 6-7-1808. B69?
Hans Haijes te Stavoren b.b. en c. op zekere huisinge en erve te Stavoren, aldaar gequoteerd
Z.O.Q. no23. Strekkende de gerecht. voor uit tot de halve Delft en achter tot aan de oude
Stadsgracht. Laatst bewoond door Cornelis de Roos ten noorden en het ledige erf ten zuiden.
Uit de hand van Grietje Pieters v.d. Werff, wed. Klaas Alderts, woonacht. te Stavoren.
Prijs 215 Cargld. Datum akte 1-6-1808.
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no. 176. 3de proclamatie 26-10-1808. C38 ?
Gerben Siedzes b.b. en c. op zekere huisinge en erf, geqouteerd met litt. N.W.Q. NO 6. De
gerecht. voor tot de Delft en agter tot aan de zeedijk. Naastliggers het ledige erf van de koper
en proclamant, sub. no 5 en dat van Klaas Hiddes sub no 7 ten noorden. Thans bewoond door
Markus Salomons en op 2-11-1808 vrij te aanvaarden. Uit de hand van Wiebe Pieters v.
Velzen voor 120 Cargld. Datum akte 24-9-1808. C 38 ?.
192. 3de proclamatie 14-12-1808.
Durk Berends te Ypecolsga b.b. en c. op zathe 140 hoofden groot onder Molkwerum.
Liggende 60 hoofden onder Stavoren, begiftigd met de vrije Visscherij van het zet en brugje
in de Dijksvaart, doch belast met het onderhoud van één en ander. Nu bewoond door Pieter
Tjeerds als huurder. Publiek in koop bekomen van: Klaas Tjeerds, wagenmaker te Dedgum
voor ¼, Bauke Tjeerds, castelein te Koudum voor ¼, Gooits Tjeerds huisvrouw van Durk
Taekes te Stavoren voor ¼. Samen het recht verkregen hebbende v. Ymkje Rinzes wed. Pieter
Tjeerds onder Molkwerum en als voogden over haar zoon Tjeerd Pieters voor Cargld. 8510 en
5 stuivers. Datum akte 23-11-1808.
no. 195. 3de proclamatie 20-12-1808. A90 ?
Diakenen der Doopsgez. Gem. van Stavoren b.b. en c. op zekere huisinge en steede op de
Schuinstraat, N.O.Q.no 45. Tjepke Douwes ten oosten en 't ledige erf op no 46 ten westen. Uit
de hand van Elisabeth Karels wed. Harm Verheul. Voor 85 Cargld. Datum akte 23-..-1808.
no 208. 3de proclamatie 9 bloeimnd 1809. C64.
Claas Pieters en Riemkje ......v.d. Werff echt. te Stavoren b.b. en c. op zekere huisinge en erve
N.W.Q. no 30. Voor uit de halve Delft en agter zo ver het bestekt is. De huisinge en erve van
koopman Hendrik Trip ten noorden. Het ledige erf van Sytse Hollander ten zuiden. Uit de
hand van Geretje Rintjes, wed.Jan Willem Cuyk ? te Stavoren. voor 150 gld. 25-12-1808?
no. 209. 3de proclamatie 9 bloeimnd 1809.
Gerben Siedses b.b en c. op grasland ten westen van Stavoren. 6 pond. De landen van Gosse
Johannes Kingma en kinderen tot naastliggers. Datum 28-12-1808.
no. 210. 3de proclamatie 9 bloeimnd 1809.
Jacob Aukes Lootsma b.b. en c. op zeker stukje grasland binnen Stavoren. N.O.Q. no 25.
De oude Stadsgracht ten westen en het slootje ten oosten. Bij finale palmslag van Mintje
Riemersma? wed. Sibrandus Cramer. Voor 125 Cargld. Datum 28-12-1808.
no. 210 3de proclamatie 9 bloeimnd 1809.
Jan Faber te Stavoren b.b. en c. op zekere huisinge en erve N.W.Q. no 75. Voor uit de goot,
agter zo ver het bestekt is, het wagenpad ten zuiden...............niet te lezen.
(Stond er misschien N.W.Q. 78. of missen er een paar nummers, omdat er huizen zijn
weggebroken? Goitzen) 28-12-1808. C 111.
no 225. 3de proclamatie 12 hooimnd 1809. B21.
Sjoerd Cornelis de Jong en ....Dirks Visser, echtl. te Stavoren b.b. en c. op zekere huisinge en
erve N.O.Q. no 63. Voor uit de halve Delft, agter aan de oude Stadsgracht. Coert Eelderts ten
zuiden en Jacob Wiebes ten noorden. Van Salling Pieters. Voor 298 Cargld. Louwmnd 1809.
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Bauke Cramer was koopman in – o.a. – tabak. Hij kreeg in 1793 150 Cargld. boete omdat hij tussen 2 november
en 4 december 1792 64 pond rappee meer had uitgezet, dan in de peilschaal was afgeslagen of dat hij aangegeven
had te hebben uitgezet. Hij ontkent, maar kan geen cedulen ( weegbriefjes ) tonen. Rappee is een soort
snuiftabak. Bauke probeerde dus de belasting te ontduiken. Toegang 8: Inventaris van de Gewestelijke
Bestuursinstellingen tussen 1795 en 1813, inventarisnr. 573. Uit deze toegang komen ook de reëelkohieren van
1796 en 1801.

Proclamatieboeken Nedergerecht Gaasterland. Microfiches no. 121.
no.27. 3de proclamatie 4 wijnmnd 1809. A36.
Auke Jans Visser te Stavoren b.b. en c. op zekere huisinge en erve c.a., in het N.O.Q. aan de
Schuinstraat noordzijde. Gequoteerd met Wijk A no.36. De gerecht. voor uit de halve Delft
en achter zover het bebouwd is. De huizinge van Hiltje Piebes ten oosten en Piebe Hollanders
erven c.s. ten westen. Grondpachtr 19 stuivers Bloeimnd 1810 te aanvaarden. In koop van
Salling Pieters voor 90 cargld. 22 oogstmnd 1809
no.28. 3de proclamatie 4 wijnmnd 1809. C2 bis?
De diakenen der Herv. Gem. b.b.en c. op zekere huizinge en erve op 't Zuideinde, Wijk C 2.
De gerecht. voor tot aan de halve Delft, achter de zeedijk. Zijnde thans ledig. In koop
bekomen van Jantje Roelofs huisvr. van E....erke Folkerts voor ¼, .....Roelofs meerderj.
dochter voor ¼ en alsmede last hebbende van Klaasje Roelofs, thans wonende te Rotterdam
voor ¼ en Jacobje Roelofs gesterkt met haar man Durk Singels ? te Dordrecht voor ¼. 50
Cargld. 5 herfstmnd.
no.36 3de proclamatie 3 louwmnd 1810. A41.
Lodewijk Feijens te Leeuwarden b.b. en c. op de koop van zekere deftige en welgelegen
scheepstimmerwerf bestaande uit sleed en kanthelling, schuur en berging van reid. Stenen
pekkokershuisje, mitsgaders kapitale huisinge en tuin c.a. even buiten de stad Stavoren aan de
gragt. Floreen op no 55. Zijnde begerechtigd met reed, drift en voetpad over het land (de
Bleek) alsmede met reed, drift en voetpad over het land (de Traankokerij). Theunis v.d.
Meulen ten oosten, de stadsgracht ten noorden en westen en het land de Bleek ten zuiden.
Wijk A no 41. In koop van Reytien en Aldert Eyzes mr scheepstimmerlieden te Stavoren voor
850 Cargld. 13 slachtmnd 1809.
no. 36. 3de proclamatie 23 louwmnd 1809.
Theunis v.d Meulen b.b. en c. op zeker stuk greidland (het kalkovenstuk genaamd) met drift
en voetpad over het land de Bleek en de Traankokerij. Ruurd Hiddes ten oosten, de vaart ten
noorden, de scheepstimmerwerf ten westen en de Bleek ten zuiden. In koop van Haije Jans
Visser voor 450 Cargld. 23 wijnmnd 1809.
no. 37. Thomas Durks, vrijgezel b.b en c op de koop van zeker huis en erve c.a., Wijk A no
33. Door Geert Zandstra gebruikt tot 12 bloeimnd 1810. Hebbende Sjoerd de Way en anderen
naastgelegen Voor 63 Cargld en 10 stuivers. Gekocht van Reijtje en Aldert Eijzes.
28 wijnmnd 1809. A33.
no. 38. 3de proclamatie 23 louwmnd 1809. H. Kuipers nr. 4
Hein Willem Heinsius en Lolkje G. Siedses echtl. te Stavoren b.b. en c. op huis en erve in
Wijk C no 35 in huur bij Cornelis Jans tot 12 bloeimnd 1810. Voor tot in de halve Delft,
achter zover het bestekt is, de Witte Arend ten zuiden en Stoffel Lijfland... ten noorden. In
koop van Rintje en Aldert Eijzes voor 210 Cargld. 28 slagtmnd 1809.
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no 38. 3de proclamatie 23 louwmnd 1809. H. Kuipers nr. 5 en 6.
Gerben Siedses b.b. en c. op:
1. Een ballastkade zijnde een plak grond te Stavoren aan de gracht ter lengte van 80 en ter
breete van 11 á 12 treeden met de daarop liggende ballast en het recht van ballasten ingevolge
transactie tussen wijlen Jan Tuim en magistraat van Stavoren op 9 mei 1777. Nu door de
verkopers gebruikt. De Bleek ten oosten en noorden, de gragt ten westen en Jouke Hilverda
ten zuiden. Prijs 300 Cargld.
2 Een stuk land te Stavoren, de kraanpol genaamd. Gerechtigd met 3 Cargld jrl grondpacht
van de eigenaars der daarop staande kraan. Hebbende de heer koper, die thans ook gebruiker
is ten oosten en ten noorden. De gracht en Noordervaart ten westen en zuiden. voor 175 gld.
3. Een vierde gedeelte in de grote goederenkraan met alle daarbij horende (fijns?) Bloks,
spillen en verdere annexen. Staande op het vorige perceel aan de Noordervaart..voor 45 gld en
5 stuivers. Alle 3 in koop bekomen van Reytje en Aldert Eyzesz, mr scheepstimmerlieden.
28 wijnmnd 1809
no 40. 3de proclamatie 23 louwmnd 1810. H Kuiper nr. 8
Ruurd Hiddes, mr kuiper te Stavoren b.b.en c. op:
1. een zeker stuk grasland. Wiebe Lelijveldtje, 4 pond groot, belast op no 272 te Stavoren en
belast met het onderhoud van 1/3 van de waterdam tussen dit land en de 14 pondemaat van de
koper. De koper ten oosten, Theunis v.d. Meulen ten noorden, deze en de koper ten westen en
Jouke Hilverda ten zuiden. Voor 526 gld, 18 stuivers en 12 penningen.Begerechtigd met reed,
drift en voetpad over 1/3 van de Bleek, de Bleek en de Traankokerij.
2. Op zeker stuk greidland ( 1/3 van de Bleek). Vier pond. groot Belast op no 348 te Stavoren
en de maalgelden van de Noordermeer. De koper ten oosten, Theunis v.d. Meulen ten noorden
en westen en Jouke Hiverda ten zuiden. Begerechtigd met voetpad en drift over 1/3 van de
Bleek, de Bleek en de Traankokerij.
Verkopers van beide Reytje en Aldert Eyzes en dezelfde prijs als no1. 31 wijnmnd 1809.
no.41. 3de proclamatie 23 louwmnd 1810.
Theunis v.d. Meulen b.b. en c. op:
1. Zeker stuk greidland (1/3 van de Bleek), groot 4 pond. belast op no 348 te Stavoren met 18
stuivers floreen.Met recht van reed, drift en voetpad van het Wiebe Lelysveldtje en 1/3 van de
Bleek. Begerechtigd met reed, drift en voetpad over de Bleek en de Traankokerij.
Ruurd Hiddes ten oosten, de koper ten noorden en westen en Ruurd Hiddes ook ten zuiden.
2. Een stuk greidland van 4 pond. (de Bleek) belast op no 60 met 24 stuivers floreen en
maalgelden van de Noorder Staverse watermolen. Met recht van reed, drift en voetpad van de
Scheepstimmerwerf, het Wiebe Lelysveldtje, 2 stukken land ieder 1/3 van de Bleek, de
Ballastkade en het Kalkovenstuk. Begerechtigd met reed en drift over de Traankokerij.
Ruurd Hiddes en de koper ten oosten, de scheepstimmerwerf ten noorden, de stadsgragt en de
ballastkade ten westen en Jouke Hilverda ten zuiden. Beide keren zelfde prijs, verkopers en
data als no 40.
no 103. 3de proclamatie 18 hooimnd 1810. C82.
Pieter Rieuwerts te Stavoren b.b. en c. op de koop van zekere mijn huisinge en erve te
Stavoren. Wijk C no 82. Voor de alg. straat, achter zover bestekt. Het ledige erf no 81 ten
zuiden en Bartle Heeres ten noorden. Van Oeds Jans Bakker voor f 155. 21 slachtmnd 1809.
Op 12 mei 1810 vrij te aanvaarden.
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no. 103. 3de proclamatie 18 hooimnd 1810. A24.
Teetske Siemons wed. Tijmon Hessels de Jong te Stavoren b.b. en c. op zekere huisinge en
erve, Noorderpoortstraat A no 24. Van Akke Tjeerds wed. Walle Haijes. Prijs 210 Cargld.
30 wintermnd 1810. De koperse ten zuiden en Albert Minnes ten noorden. Door de koperse
bewoond en direct vrij te aanvaarden.
no 104. 3de proclamatie 18 hooimnd 1810. C53.
Berend Mars, commies ter ......over de middelen te Water.........te Stavoren b.b.en c. op huis en
erve, Wijk C nr. 53. Voor halve Delft, achter de zeedijk, wed Trip ten zuiden, ledig erf ten
noorden. .....door de heer Klopper thans wordt gebruikt. Van Hendrik Kuiper, lid Gem
Bestuur als gelastigde v.d. gezamelijke erven van Piebe H. Hansen (Hollander?) en Fokeltje
....man, overleden, in leven echtel. te Stavoren voor 301 Cargld.
Op 24 lentemnd 1810. (Deze was nog onduidelijker en zo ong. niet te lezen!).
no 109. 3de proclamatie 18 hooimnd 1810. A35.
Gerben Siedses, lege stuk en huis c.a., Wijk A no 15? ( De 5 is geloof ik wel goed).
Ten zuiden en westen de halve straat. Ten westen begerechtigd met 10 voeten grond aan de
Stadswal. Gebruikt en bewoond voor een jaarlijkse huur van ? 25 stuivers van Hendrik
Kuiper, lid Gem Bestuur, Simon Hendrik v.d. Werff.... ..Durk Taan en Gesina Tenckink, in
leven echtelieden te Stav. ….1810.
no 136. 3 de proclamatie 5 wintermnd 1810. H. Kuipers nr. 12. B64.
De heer Horatius Albarda, secr. te Stavoren b.b. en c. op zekere huisinge, Wijk B no 64. Voor
de halve Delft, achter aan de oude Stadsgracht, de wed. R Pieters ten zuiden en Geeske
Oudewagen ten noorden. Van de bewoner Dikje Pieters en haar man Douwe Uilkes gekocht
voor 300gld. Dikje Pieters krijgt van Horatius Albarda een schuldbrief van 300 gulden, die ze
overdraagt aan Willem Sant van Nooten, vindermeester bij het Departement van Marine te
Harlingen, met als onderpand huis B 64. Op de 3 bloeimnd 1810.
no 137. 3de proclamatie 5 wintermnd 1810. B25.
D.W.Schulze Chirurgijn te Stavoren b.b. en c. op zekere plak grond of huisstede, Wijk B no.
25. Voor de halve Delft, agter oude Stadsgracht, de koper ten zuiden en ds. Bruining ten
noorden. Van Imkje Malinus, wed. G.H. Pella voormaals te Stavoren en thans te Workum
voor 80 gld. Op 26 bloeimnd 1810.
no 137. 3de proclamatie 5 wintermnd 1810. C18.
De diaconie der Herv. Gem. te Stavoren b.b. en c. op huisinge c.a., Wijk C no 18, bij Theunis
Jochems bewoond en bij het passeren der akte vrij te aanvaarden. Voor tot de halve Delft en
achter de zeedijk, de erven burg. Taan ten zuiden en de Doopsgez. Gem. noord. In koop van
Imkje Malinus wed. G. Pella. voor 56 gld. Op 26 bloeimnd 1810.
139. 3de proclamatie 3 wintermnd 1810. H. Kuiper nr. 15. C59.
Rink Sibbles weduwe Hans Haijes b.b.en. c. op huisinge en erf, Wijk C.no 59. Voor halve
Delft, achter de zeedijk, de huisinge van Jacob Kornelis ten noorden en een ledig erf ten
zuiden. In koop van J.A.Lootsma, mederegter 11 district in Vriesland te Satvoren voor de
somma van 325 gld. Op 27 herfstmnd 1810.
no 144. C 54.
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Ruurd Hiddes b.b. en c. op navolgende Donatie van zeker ledig erf, te Stavoren Wijk C no
54. Aldus in donatie bekomen van Wijbren Jans castelein te Hindelopen en bij de donataris
dankelijk geaccepteerd en biedr volgens de donatiebrief daarvan zijnde.
no. 144. 3de proclamatie 29 louwmnd 1811. A 86.
Rinze Ennes te Tavoren b.b. en c. op navolgende donatie van ledig erf, Wijk A no 86 te
Stavoren. Van Wijbren Jans enz. Zie vorige.
Een paar akten van Hendrik Kuiper, die ik zo vlug nergens anders kan vinden, waarschijnlijk
heb ik ze wel ergens, maar voor alle zekerheid type ik ze nog maar een keer over.
Hendrik Kuiper nr. 19.
Hendrik Trip en Wypkje Aukes Lootsma verkopen Hidde Heijes Wybrands, beurtschipper van
Stavoren op Amsterdam, huis Wijk B nr. 9. Voor de halve delft, achter de oude stadsgracht en
een vrije steeg aan de noordzijde. De prijs f 560.
Hendrik Kuiper nr. 20. 08-03-1811.
Jacobus Bruining, bedienaar des Goddelijken Woords in de Hervormde Gemeente te
Stavoren, verkoopt aan Pieter Tomas Tresling en Yda Willems Heinsius, echtelieden te
Stavoren, huis Wijk B nr. 61. Voor de halve delft, achter de oude stadsgracht. Bezwaard met
huur tot 12 mei 1811. Prijs f 350.
Hendrik Kuiper nr. 21. 01-04-1811.
Jouke Klazes Hilverda, mr. bakker te Stavoren, verkoopt Jacob Aukes Lootsma, zeker stuk
grasland groot Spijkermieden genaamd, groot 5½ pondemaat, binnen de Ringdijk van de
Staverse Noordermeer. Naastliggers: ten noorden en westen de weg, ten zuiden en oosten de
koper. Prijs f 511.
Hendrik Kuiper nr.22. 10-03-1811.
Teetske Symons, wed. Tymen Hessels de Jong te stavoren, verkoopt voor haarzelf en als
voogdes over haar ninderjarige kinderen Hessel, Symon en Jantien aan Teunis van der
Meulen, meerderjarig jongeman te Stavoren, 3 stukken grassland tussen de zeedijk en de
Molkwerumervaart, de grote Stelling genaamd, groot 9 pondemaat. Naastliggers: Hessel de
Jong ten oosten, Dirk Teekes ten zuiden en noorden, de vaart ten westen. Bezwaard ten
floreenchier op nr. 21, 239 en 242 en met het quoteel onderhoud van het zet op Schramshiem
volgens de conventie daaraf zijnde. De prijs f 901-15-0
De heer Gerben Siedzes lid gem. bestuur te Stavoren, B.B. en C. op de kop van zeker 1/3
gedeelte in een huis c.a. staande binen mer gemelde stad ald. en geregistreerd wijk A nr. 35,
strekkende de gerechtigheid ten zuiden en westen de halve straat en mede begerechtigd met 10
voeten grond aan de stadwal. In de verponding aangeslagen ‘sjaars met 3. Voorts met actien,
servituten en gerechtigheden daar toe an aanbehoren in voegen door Uilke Jans bewoond voor
een jaarlijkse huis van f 25 die daar het recht van huur heeft tot 12-5-1815, gekocht voor f 20
en 15 st.

9

