Arend A. Postema.
Vol 10 nr. 131. 19-04-1825.
Arend A. Postema, landeigenaar te Stavoren verkoopt Jogchum Loofs Roodklif, visscherman
te Laxum, huis en erf c.a. aan de Smidstraat, Wijk A. nr. 32. Naastliggers: de Brouwerssteeg
ten noorden, W.S. Okkes ten westen, de wed. Tymen Hessels de Jong ten zuiden en oosten.
Nu door Salling Saskers de Boer bewoond en op 12-05-1825 vrij te aanvaarden. De prijs
f 200, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 50. De eerste termijn is op 12-05-1825. Zolang
de hele koopprijs niet is betaald, blijft het pand eigendom van Arend A. Postema.
Vol 38, nr. 51. 27-12-1828.
Jogchum Loofs Roodklif, visscherman te Staveren verkoopt aan Arend A. Postema,
landeigenaar te Stavoren, een huis en erf aan de Smidstraat, Wijk A nr. 32. Naastliggers: de
Brouwersstegen ten noorden, Willem Sjoerds Okkes ten westen, de wed. Symon Hessels de
Jong ten zuiden en oosten. Nu door de verkoper bewoond, die er tot 12-05-1829 mag blijven
wonen. Prijs f 100. Auke D. Schellinga, winkelier en Douwe A. Schellinga, huistimmerman
verklaren dat Jogchum Loofs Roodklif niet kan schrijven en daarom met zijn gewone merk
tekent.
Is dit op de kadasterkaart uit 1832 niet nr. 234?
Vol. 35 nr. 45. 02-06-1828.
Klaasje Hermans Bok, winkelierse te Stavoren, verkoopt Arend A. Postema, landeigenaar te
Stavoren, huis erf en tuin c.a. Wijk B nr. 56. De gerecht: voor de halve delft, achter de oude
gracht. Hidde Reiniers Pietersen ten zuiden en de contr. Van H.O.N. ten noorden. Nu door de
verkoperse gebruikt en bewoond.
Vol. 11 nr. 4. 22-05-1825.
De rechtbank van eerste aanleg te Sneek doet vonnis van finale toewijzing van een stuk
greidland tussen Willem Sjoerds Okkes en Frederik Jans de Boer, arbeiders te Stavoren, eisers
en de president burgemeester van Stavoren, verweerder, om te komen tot de verkoop van een
stuk greidland op het zuidend van Stavoren, uit kracht van een vonnis van de rechtbank van
12-03-1823. De stad moet de eisers f 158,09½ betalen. Verkocht wordt een stuk greidland, nu
door kastelein Gerrit Gerrits Mulder als huurder gebruikt, groot ong. 2 bunder, 38 vierkante
roeden en 42 vierkante ellen, maar in de grondlasten aangeslagen voor 4 pondematen.
Naastliggers: ten oosten de stadsgracht, ten westen en zuiden de contributie van H.O.N. en ten
noorden Hidde Reiniers Pietersen. De koper moet de huur voor de vastgestelde tijd gestand
doen en alle kosten, ook de proceskosten betalen. In de Leeuwarder Courant nr. 1 van –2-011824 stond een advertentie van deze verkoop. Het bod op 08-11-1823 is f 10.
De rechtbank te Sneek wijst op 21-02-1824 het land toe aan Jacob Zandstra, procureur te
Sneek als gelastigde van Arend A. Postema koopman te Stavoren. Hij betaalt Okkes en de
Boer f 10, zijnde de prijs van het land en de rechtbank f 411 zijnde alle kosten.
Procederen met gerechtelijke uitspraken, deurwaarders enz. was toen ook al niet goedkoop.
Okkes en de Boer, die geld van de gemeente moesten hebben hadden de zaak beter op een
akkoordje kunnen gooien.
Vol. 38 nr 32. 16-12-1828.
Arend A. Postema, afbraakverkoper te Stavoren, verkoopt aan Tjalling, Minne, Watze baron
van Asbeck te Koudum en Klaas Tjebbes te Hindeloopen, leden van het Dijkbestuur H.O.N
greidland aan de zuidzijde van Stavoren, de Stadsfenne geheten. De gerechtigheid: van Hidde
Reiniers Pietersen tot aan het hek van Utingeradeel buiten de gewezene stadspoort en liggende voorts tussen de stadsgracht, de delft en de zee. Prijs f 100.
Postema werd dus ook niet veel wijzer van deze handel. Hij wilde er denk ik graag van af,
want hij moest ook een stuk zeedijk onderhouden.

