
Geheel   

 

De Quaclappen. 

 

Waarom krijg je interesse in deze boeken van het Hof van Friesland?  Eigenlijk heb ik daar geen 

rechtstreeks antwoord op.  Destijds ben ik er eens in gaan neuzen op aanraden van Mr J.C. Kutsch 

Lojenga. In de jaren '80 kwamen we beide in de Rottevalle terecht. Hij via de familie van Loo, die 

daar eigendommen hadden en ik omdat ik een  akte had gevonden uit 1577, waarin beschreven 

werd hoe Ulrich Abbes in de Rottevalle  als eerste begonnen was te vervenen. En laat nu  juist die  

eigendommen  bij de familie Loo terecht komen. Mr Lojenga raadde me aan om eens in de 

Quaclappen te kijken, daar was mogelijk meer over deze Ulrich Abbes te vinden. En, werd er bij 

gezegd, het schrift uit die jaren ( 1602 en 1603 ) was slecht leesbaar. Al doende leert men en zo had 

ik de reeks doorgenomen  vanaf het begin, van  1527 tot 1590.  Daarna zijn er tot midden 1600 geen 

boeken overgebleven. Wel de indexen overigens. Omdat de reeks voor 1590 toegankelijk is 

gemaakt via de aantekeningen van  D.J. Van der Meer,  leek het me een goed idee om de reeks uit te 

breiden.  Van elk der zaken na 1600 heb ik een uittreksel  gemaakt waarin alle personen en als ze 

genoemd werden toponiemen of andere eigennamen zijn meegenomen.  Dat is iets meer dan in de 

eerste reeks tot 1590, deze zijn alleen op persoonsnamen toegankelijk.   Evenwel, is dit zoeken in 

deze bestanden mogelijk iets minder snel, vanwege de meerdere gegevens en vanwege de 

archaïsche taal.  En wie stoot op en vraagteken of stippeltjes kan nog altijd het betreffende stuk 

opvragen, om te kijken of degene die daar zou moeten staan, daar ook werkelijk staat.  En dan zijn 

er nog de afkortingen.  Meestal zijn deze wel voluit geschreven in het originele stuk, maar om er 

niet eeuwig in te blijven steken, heb ik deze vaak afgekort. Het zijn geen standaard afkortingen uit 

de Nederlandse taal en daarom zal ik ze hierna in een lijstje verklaren, waar nodig met de betekenis 

erbij. Wie termen tegenkomt die in dit korte lijstje niet voorkomen kan de literatuur die aan het eind 

van dit voorwoord worden genoemd, raadplegen.   

 

 

DE PARTIJEN. 

1. 

In een zaak die voor het eerst voor het  HOFF wordt aangespannen heten de partijen EISERS en 

GEDAAGDEN.  De eiser wordt hier doorgaans impetrant genoemd. afgekort: impt. voor de 

gedaagde is geen andere benaming gevonden, afgekort: ged. 

2. 

In een zaak die al eerder gediend heeft voor het Nedergerecht – van een grietenij of stad-  en om een 

andere reden voor het  HOFF komt, in zaak van appèl, hebben de partijen dienovereenkomstige 

namen.  

Daar is de eisende partij APPELLANT, de gedaagde heet daar GEAPPELLEERDE. Eerder voor 

1550 werd deze APPELLAET genoemd. Vaak blijkt de eiser voor het Nedergerecht de gedaagde 

geweest te zijn, dus gedaagde. In de uitspraak vindt men dat doorgaans ook omschreven: de 

geappelleerde, originaal impetrant. De afkortingen zijn app. en geapp. 

3. 

Een REDUCENT is een eiser, die zich ontevreden of benadeeld voelt door de uitvoering van een 

bepaald akkoord dat door zoenslieden is overeengekomen met partijen. Waarbij de overeenkomst 

BAAR wordt genoemd. Zijn tegenpartij wordt REDUCT of ( later) reduceerde genoemd. 

Afkortingen red. en gered. 

4. 

Wanneer de eiser wordt omschreven als REQUIRANT, dan betekent dit dat in de meeste gevallen 

het proces gestopt is geweest door het overlijden van een van de partijen. Vaak wordt door een 

erfgenaam of een belanghebbende op nieuw aangespannen. De tegenpartij wordt REQUIREERDE 

genoemd. Afgekort tot Req. en Gereq. In enige vonnissen is hier ook sprake van borgtocht, of een 

eerdere sententie. Soms woont een van de partijen buiten Friesland, terwijl deze eerder binnen de 

provincie woonde. Wat wil zeggen dat het HOFF de zaak uit een morele plicht uitvoerde. 

5. 



Een TRIUMPHANT is iemand die eerder door het HOFF in het gelijk gesteld is. Meestal blijkt de 

uitvoering door de tegenpartij te haperen waardoor opnieuw een beroep op het HOFF wordt gedaan. 

De naam van de tegenpartij verschilt, van geval tot geval. Meestal is dit de GEDOEMDE; of de 

gecondemneerde, in bepaalde gevallen de opposant genoemd, blijkbaar omdat de uitspraak van het 

HOFF niet alle aspekten van de zaak heeft meegenomen. 

6. 

IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE, is de benaming voor een zaak waarin de partijen elkaar 

tijdens het proces in staat van beschuldiging stellen. Dan wordt de eiser gedaagde en de gedaagde 

eiser. In een en dezelfde zitting wees het  HOFF dan vonnis,  de impetrant in conventie, tegen de 

gedaagde en vervolgens tegen dezelfde gedaagde als eiser in reconventie, waarbij de degene die 

eerst als eiser voorkomt, dan gedaagde in reconventie wordt. Afgekort in conv. en reconv. Wat dus 

kort geschreven is voor eiser in conventie en gedaagde in reconventie, en de gedaagde in dezelfde 

rol maar dan andersom.  

 

 

WAT STAAT ER IN ? 

Uit de zaken die voor het Hof speelden heb ik alle namen van personen overgenomen, en zonodig 

met hun hoedanigheid, of in welke kwaliteit (Qualiteit) ze procederen. Zo zal men veel zaken tegen 

komen waar alleen de eiser en gedaagde worden genoemd. Dat is weinig, maar voor genealogen in 

ieder geval een bewijs van in leven zijn. In een ongeveer even groot aantal zaken staat er een wat 

uitgebreider dictum, de uitspraak van de zaak in het kort, bij. Hier vindt men vaak wat meer details, 

zoals de reden van procederen en de goederen waarover het gaat, soms met de ligging erbij. Veel 

van deze zaken zijn genoteerd in steeds weer voorkomen litanien, die ik de eerste pagina’s zoveel 

mogelijk heb overgenomen, maar gaandeweg ben gaan vervangen door : stip stip .. etcetera, na eerst 

de aanloop genoteerd te hebben. Enige termen heb ik noodgedwongen voluit moeten schrijven, 

zoals te namptificeren omdat het een niet af te korten begrip is. Gecontumaceerde, wat wil zeggen 

niet voor het Hoff verschenen, heb ik dan toch maar als gecont. afgekort. Zo is de uitspraak van de 

Nederrechter, ja, typ het telkens maar weer, op een gegeven moment enkele malen N.R. geworden.  

Voor andere termen verwijs ik naar het de procesgids van het Hof van Friesland door mevrouw B. 

Hempenius van Dijk. Die overigens de term Nomine Quo niet heeft. Recent vond de heer M.Engels  

dat dit betekende : “vanwege zekere vordering”.  

 

Het werk is twee keer op scherm nagezien. Daarbij zijn vooral in de eerste ronde veel typefouten  

verbeterd, en zaken die niet begrepen waren opnieuw bekeken. Niettemin zijn er zaken onopgelost 

gebleven. Wie dus meer wil weten kan het best het origineel ter hand nemen. En mocht men wat 

hier getypt staat niet niet vertrouwen, of op grond van gegevens elders, zaken  onjuist bevinden, 

bedenk dan dat het hiernavolgende een eenmanskarwei is geweest. Waar ik me minder voor kan 

verschuilen is het feit, dat de klerk van dit boek minder consistent schrijft dan in de voorgaande 

boeken, die, hoewel slechter geschreven, iets beter waren op te lossen. 

 

VOORBEELD. 

Bernd Mennes burger te Groningen ged en geëxcipieerde.  

 Contra 

Johannes Jonges burger en herbergier te Bolsward.  

HET HOFF onder de verklaring door de impt en zijn advocaat gedaan, rejecteert de exceptie en 

condemneert de gedaagde peremptoir te antwoorden op de eis van de impetrant. Reserverende de 

kosten tot het einde der zaken. 

Wat staat hier? Antwoord: Het Hof verwerpt de redenering dat de gedaagde niet hoeft op te komen 

dagen voor deze zaak  (exceptie), en wordt veroordeeld om in tweede instantie, (meestal na een 

bepaalde tijd) toch te antwoorden op de eiser, oftewel impetrant. De kosten van deze zaak worden 

bij de volgende zittingen opgeteld of anderszins verrekend. 

 

AFKORTINGEN. ( niet gestandaardiseerd volgens de Nederlandse taal) 

 



Ben. v. inv. Beneficie van inventaris.  Recht  hebbende  op de goederen van een erfenis. 

c.d.r   caverende de rato.  - zich zo veel mogelijk inspannen voor iemand. 

Cond. condemneert – het Hof veroordeelt...Cond. condemneert – het Hof veroordeelt... 

Conj. pers.  Conjuncta persona. Die vrijwillig een der partijen bijstaat,   (c.p.)  

Comp.  Compareren.   Verschijnen, komen opdagen. 

cur.  curator.  Ook voogd. Meestal beide ouders overleden   ( cur lit.: in procesgids)  

e.h.  echte huisvrouw.  - waarmee degene getrouwd is, 

erfg.  erfgenamen. 

geass.  geassumeerd  -  de zaak vervolgd hebbende, overgenomen van een ander. 

gereass. De niet voldragen zaak opnieuw aangespannen hebbende. 

Grtm  Grietman. 

hsvr.  Huisvrouw   (zie e.h.) 

hypt.  Hypotheek. De partij stelt zich borg met zijn goederen. 

knn  kinderen 

lb.  libra, = pond = carolus gld van 20 str. ( ook LL) 

leg adm wettige, erkende administrateur van een weesboedel en de wezen zelf. 

leg tutrix. De moeder als toeziende ( vaak ook opvoedende ) voogd. 

m.e.v. man en voogd.  - een getrouwde man, die voor zijn vrouw optreedt. 

Nagel. nagelaten.  

o.d.  over de ;   B.v :  cur. o.d. weesknn. van ....  ( los dit op met het lijstje) 

ord.  ordonneert, b.v het Hoff ordonneert, het hof beveelt. 

orig  originaal, b.v. De eiser originaal, hij die als eerste het proces begon. 

proc.  proceduren.   - de rechtsgang,, het proces. 

qual   qualiteit, hoedanigheid 

resp.   respektievelijk  

Rd. Ord Raad Ordinaris – rechter in het Hof van Frld. 

secr  secretaris 

univ.   universeel;  b.v.  De enige erfgenaam.  

u.n.v.  uit naam van. 

Volm. Volmacht. 

voorm.     voormond. - voogd over jonge kinderen. 

Voorst. Voorstander, voogd voor zijn kinderen. De moeder overleden. 

wed.   weduwe. 

weesknn weeskinderen   ( knn = kinderen) 

wett.  wettige, wettelijke.  

Wln.   Wijlen. 

 

 

  OPMERKING  1.    In de tekst kunnen vooral de laatste punten missen, omdat de “word 

  procesor” de gewoonte heeft om na een punt een hoofdletter te genereren. nagelaten om   de extra handeling van het vervangen van de hoofdletter te voorkomen.   

 

  OPMERKING 2.   Op enkele plaatsen staat een asterisk als bookmark , bedoeld om   aardige taalkundige verschijnselen terug te kunnen zoeken.  

 

 

LITERATUUR: 

B.S. Hempenius van Dijk;   Procesgids van het Hof van Friesland. 

Mr J.L Berns ( wln) ;         Archief Hof van Friesland.   

  Met name de bijlagen: no   3. door S.de Haan. 

      no   6. door J.L Berns 

      no 10. door B.S Hempenius v. Dijk over intendit  

      no 11; door dezelfde, over Poincten. 

  En gebruiksbibliotheek Tresoar no 82a. Over Ren. S.C. Vell (uitleg bij Hof 16706, p.1.) 

 

  Jan Post. 



 



HOFF 16705. Vroeger     YY 19      HOFF van Friesland. 

1600 -   14 juli 1602. 

 

DE EERSTE RECHTDACH NA DE GROTE VACANTIE    IN DEN JAARE 1600 IS 

GEWEEST: DEN  2 DEN SEPTEMBRIS.                   

 

4 sept 1600.  

 Wybe Oedsma te Harlingen      CONTRA     Dirck Alberts te Wier. 

T'HOFF oordeelt de gedaagde omme op morgen op t' versochte pervijsie te antwoorden ende 

partijen voor de playdoyen binnen acht dagen te vol(eind)igen, reserverende de kosten. 

 

Jencke Rintkes tot Eernsum, voor hen en als volm.van Watse Douwes, Renger Ritskes, Peter 

Jelles,   Sydts Clases, Jacob in't klooster, Jan Jacobs tot Roorda, en Tyerck oppe ?(ter)-hus, 

allen te Irnsum.     CONTRA      Hidde Jans, dorprechter te Akkrum    T'HOFF   verklaart de 

impetranten ongehouden om mede tot de kosten van het opmaken in de kerk te Akkrum te 

contribueren, dienvolgens condempneert de gedaagden om alle attentaten van exceptien daar 

over gedaan kosteloos en schadeloos af te doen. Ende om redenen de Hove moverende 

compenseert de kosten van den processe. 

 

Griet Hans dr. wed.van wln Peter Alberts te Leeuwarden,  impetrant en geexcipieerde.   

CONTRA   Syrck Sapes en Hylck Boele dr. el. excipienten.Het HOFF rejecterende de 

exeptien bij den gedaagden geproponeerd, condemneert de gedaagden om de overgelegde 

obligaties en acte van afleveringen te kennen of te ontkennen, ende vorts opt versochte 

pervijsie te antwoorden ordonnerende de impetrant tot principale inhoud van de libel, 

reserverende de kosten. 

Pag. 2 

Douwe Nijenhuis, ged, en excipiënt, CONTRA    Dirck Alberts. T' HOFF reserverende de 

costen, condemneert de gedaagde (   ) duplicatoiren en voorts metten impetrant, te procederen 

na de stijl van den hove. En condempneert de excipient tot de kosten van het incident. 

 

Feye Sybrants requirant,  CONTRA    Anna Haarsma gedaagde. T'HOFF, reserverende de 

requirant wegens verlopen tijd, gunt hem alsnog den tijd van een maand om zijn presentatie 

te mogen doen. Reserverende de kosten. 

 

Tys Everts comyssaris, als curateurs over  Gerrijt Minnes kindern, en Jan Jans n/ux. Req.  

CONTRA  Lijsbeth Joostes.T' HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijdt, gunt 

henlieden  noch de tijd van zes weken om hun presentatie te doen. Reserveert de kosten.     

 

Gosse Foppes te Buitenpost. CONTRA  Jelle Sybes, vanwege hem en zijn huisvrouw.  

t'HOFF rejecterende de exceptie, condemneert de ged. en excipient peremptoir te 

antwoorden, onder presentatie  door de impetrant gedaan. Reserverende de kosten.   

Pag 3. 

Jacob Canter van Oosten, req. in conv en reconv.   CONTRA  Mr, Johannes Frankena u.n.v.  

Roelien Meynerts dr zijn wijff en c.d.r onder verband van goederen. in conv en in 

reconventie.    T'HOFF doende recht in conventie wijst partijen in feite en in forma  

(contrarie ?) voor vorgaande commissaris, commissaris binnen een maand jongstleden. en 

voor alle dilay, ende in reconventie recht doende rejecterende de exceptie, condemneert de 

excpient peremptoire te antwoorden. Reserverende de kosten. 

6 sept 

Claas Jorrijts, oudevader en curator over Pieter Tyaards zoons kinderen bij Grietke zijn 

dochter getogen,  sampt de capteyn Jan Tymens Scheck ge- (prefereerd) crediteur Marten 



Claaszn en Grietke Claas dr e.l.  CONTRA  Tyerck Pieters Teetlum.  In factis voor 

voorgaande commissaris peremptoir te antwoorden binnen drie weken en voor alle dilay. 

 

Sibble Idts zn te Exmorra, voor zich en voor  Ancke Watze dr. zijn huisvrouw.  CONTRA  

Peter Jansz te Lutkewierum. Ged.  In factis. 

Pag. 4. 

Mr. Augustinus Hessels te Workum. Appellant  CONTRA  Mr Leo Sipkes als volmacht van  

Tymen Dodgles te Hindeloopen. en dezelve Tijmen en Suywe als p........ hebbende van  Jan 

Doykes en c.d.r.  Het HOFF verklaart de appellant bij de vonnisse van de nederrechter niet 

bezwaard. condemneert hem in de kosten. 

 

Willem (Naiper) triumphant.  CONTRA  Lolcke Jans.  Gecond.T' HOFF oorlooft de 

gecondemneerde de gedoemde onder zijn gedane presentatiede tijd van zes weken om in 

middelertijd zijn rekeninge over te leggen. cond de triumph. in de kosten. 

 

Sebastiaan Gerbrens  Req.  CONTRA  Jelle Pieters gedaagde. In Factis, voor voorgaande 

commissaris. 

12 sept 1600   

Jffr, His Roorda, als moeder en wett. voorst. van de kinderen bij dr. Pieter Mol getogen.  

CONTRA  Mr. Anthonis Trijst, secr. van Sneek.   Het HOFF rejecteert de exceptie 

condemneert de gedaagde peremptoir te antwoorden, reserverende de pricipale saecke.   

pag. 5.  

16 sept 1600.  

Jhr. Rienk van Dekema tegenw. hopman van een compagnie, eerder van Jan Coulenoord,  tot 

profijt van de compagnie,  CONTRA  De Heeren Ged. Staten van Friesland.                                                                            

Taedts Gerckis, wed Obbe Asses; u.n.v. de kinderen, Marcus v. Hasselt, burger in Ferwerd,  

Doco Eureteles, ontvanger van Ferw. Deel.  Het HOFF condemneert Taeds Obbe Asses wed. 

in haar kwaliteit, om de impetrant onder de gedane presentatie te betalen de somma van 2500 

car.gld, a 20 stuiver het stuk. salf deductien van het legeren daarop betaald is. Met de schaden 

en de intressen bij de impetrant vandien gehad en geleden en zal lijden tot de volle betalinge. 

Verklarende de eiser niet ontvangbaar tegen de andere gedaagden. Reserverende de 

voornoemde Taeds wegens de andere gedaagden en anderen, zo zij bevinden zal, deselve hun 

defensien te contreren. Om redenen compenseert de costen. 

15 sept 1600.   

Elysabeth Versteveren, weduwe van Jelmer Jellis in leven debiteur   van de Heren Staten. en  

Jan Jelmers Versteveren curator te Sneek, mede erfgenaam van wijlen Maaike Jelmers dr, 

geweest in leven Laurens van Voorts huisvrouw, hun respectieve dochter en zuster. en de 

andere erfgenamen van  Mayke Jelmers c.d.r. onder verband van goederen.  CONTRA  

Laurens van Voort , in conv. en reconv.  In Factis voor  voorgaande commissaris binnen 5 

weken  en voor alle dilay.    
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Jan Asses burger binnen Leeuwarden.  CONTRA  Rins Syoucke dr. wed van wijlen 

Dyuwer(t) Sipkes tot Rommera Dyk eind, Blija;  Bauck Dyurre dr. te Wier;Sake Annes n/ux 

als geathoriseerde cred. Van  Michiel Cornelis, zijn huisvrouwe broer, als erfg. van wln 

Dyurdt Sipkes.  T HOFF doet te niet het vonnis van de nederrechter, en bij nieuwe sententie 

rechtdoende condempneert de gedaagde, originaal impetrant, te leveren de vijfentwintig 

lopens weit, bij de appellaet gekocht. of bij gebreke van zulks hem de appellant te betalen de 

estimatie van dien, so deze is geweest op Lichtmis 1597. Mits in gerede gelde, waarbij de 

koper van ieder lopen een rente kan trekken van vier caroli gulden en vijf stuivers, te 

consenteren dat de pricipaal obligatie, bij de appellant over te leveren, sal uitbrengen en en 

verklarende de originaal impetrant tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar. Compenseert om 

redenen de kosten.   



 

Goytsen Gerrijts  en Jantien Claes dr. e.l. Opposanten. CONTRA Rutger Claaszn triumphant.       

Het HOFF condemneert de gerequireerden de impetrant te betalen twij-sevendeparten van 

100 Philipsgulden, met de inderesten van dezele partijen, sedert Sebastiaan 1580. Vier gelijke 

parten van honderd Arends guldens en van dezelfde Philippus guldens, met de intressen 

vandien, mitsgaders van zesendertig Philippusguldens vandien, met de interest van de 

levering aan Jan Ottes gedaan, en voor gelijcke vier parten , neffens de helfte van de schuld 

van Hemke Johannes zn en Rinck Hessels dr. en vier sestenpart daarop verkregen, ende 

voorts voor dezelfde quoten die de requiranten tot s'gerechts taxatie in de vs. brieven aan de 

huizingen en landen  gedaan. Ordonneert dat de exeptie ten profytte van de Triumphant 

voortgang zal hebben, en compenseert de kosten.    

Pag. 7. 

Jan Lamberts v. d. Gedeputeerde Staten van Friesland.   CONTRA Jacob (..)elis excipient.  T' 

HOFF verklaart de excipient nopens de diminutien ten processe verhaald, vooralsnog 

ongeholden te zijn, om op de suppliants libel te antwoorden, ende neffens de de 

geëxcipieerde de suppliant voor de commissaris. Wijst partijen in Factis en in Forma. 

16 sept 1600. 

Peter Petersz Soutelandt, boekbinder en burger te Leeuwarden, als door scheidinge het recht 

hebbende van Lambert Pieters zijn broeder, in die Qual erfg. van Peter Peters en Geert 

Lenerts dr. CONTRA   Foocke Paulus; geëxcipieerde. Het HOFF rejecteert de exceptie, 

condemneert de partijen te antwoorden. 

 

Jets Doekle wed, van wln Douwe Bottes, geassisteerd met mr. Hilke Eyskes (?) haar zwager.  

CONTRA  Tyesse Johannes wonende aan Steentille in Groningerland. T' HOFF cond. de 

impetrant de rekeningen en bewijzen van de administratie die hij van den Impetrants 

goederen gehad heeft, en hetgeen in reliquuis bevonden zal worden, de impetranten te laten 

volgen en betalen met uitschulden en intervenierende bij de impetranten, de articulen vandien 

gehad en geleden en nog zal lijden tot de volle betaling. en mede in de kosten. 
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Egbert Alts wonende in de Blesse  CONTRA  Grwert (?) Ro(swe)lts te Wolvega. Het HOFF 

verklaat de appellant niet ontvankelijk.   

 

Seerp Andringa  voor zich en cav de rato voor Hylck Symonsdr. zijn huisvrouw.  CONTRA   

Karst Syds zn op de Leye.  Het HOFF verklaart de Requirant niet ontvangbaar, en 

veroordeelt hem in de kosten. 

 

Claas Dircks zn te Tirns als cessie hebbende van Peter van Boons. CONTRA   Jan Bonnes 

Lyklema gedaagde.   In Factis, binnen zes weken presenterende voor alle dilay.   

 

17 sept 1600.  

Jan Isbrands in Leeuwarden, als voogd van Henrickien Anne dr. en als volm. van de andere 

medeerfgenamen van wijlen Aucke Annes en mede als rechth van Cunira Berends, de wed 

van Aucke Annes.  CONTRA  Henrick Oldendorp en Maayke Hans dr e.l. te L'wden.  T 

HOFF condemneert de gedaagde de impetrant te leveren de somma van eenhonderd daalders. 

van 30 st het stuk. Salf deductien van 60 gouden guldens, en zesdehalve stuiver, daarop 

betaald. met schaden en intressen daarop gehad en geleden en nog te hebben tot de volle 

betaling. En mede in de kosten van het proces. 
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Sybe Douwes te Tiemarum, Tjummerum, en Claas Cornelis, als voogd van Syuw Douwes; 

zijn e.h.; erfgenamen van Douwe Ryuerds en Aagtke Jacobs dr in tijden echtelieden en 

moeder.  CONTRA  Harmen Cornelijss als man en voogd van Gaets Douwe dr, zijn huisvr.te 



Tiemarum;  en Douwe Douwes toe Marrum, als mede erfgenamen van Douwe v.s. en Aagtke.  

Het HOFF verklaart de impetranten niet ontvankelijk en veroordeelt hun tot de kosten. 

 

Aade Janszn en Alien Dyuwerd dr van het Vliet te Leeuwarden; als t'recht verkregen 

hebbende van Engel Lubberts dr. haar moeder.wed van wln.Dyuwerd Syties. in tijde te Garijp 

wonend.  CONTRA  Jelle Lubberts wonend in de Hemdicken. ged.het HOFF verklaart de 

impt tot hu eis en conclusie niet ontvangbaar. en compenseert de kosten van het proces. 

 

Jurgien Pybes te Hyum, voormond tot  Pier Ruurd zoon kinderen. Impt.  Oeds Sickes 

Campen te Hitsum.  In Factis in forma. 

Pag 10.  

Gabbe Ryurdts voor hem en zijn wijf te Workum.  CONTRA  Riuwert Douwes tot 

Warthuynga (Wartena) Het HOFF verklaart de appellant niet bezwaard door het vonnis van 

de nederrechter. 

 

Mr. Claas Can als cessie hebbend van Trijnke Jarichs van Gerryt Peters haar man 

Triumph.van Brieven van executien.CONTRA  Hans Gielys, tot Groningen en Gielis 

Hanszoon van der Haer (?) voor hem als bloedverwant en conjuncta persona van de andere 

kinderen van Magdalena Jans dr, zijn moeder, bij Hans Gielis in echte getogen. onder 

verband van  goederen en c.d.r.      

T' HOFF approbeert de besognes en dat de koop van de renten in de besognen nochmaals 

over de kerkelijke rechtbank worden geproclameerd om bij een ieder die het believen zal 

,verkocht te mogen worden, voordat hij bij het lichten vanden zegel uit den wasse op den 11 

den novembris nestkomende, en condemneert de opposant zijn gedane expositie kosteloos en 

schadeloos af te doen. en modererende de kosten tot s'HOFFs taxatie.                                            

18 sept 1600                                                                                                      

Claes Wges burger in Leeuwarden en Jeslick Oege dr te Gerkesklooster.  CONTRA  Baucke 

Wymers voor hemzelve en als volm van Eelke Wymers zijn Broer. In Factis.     

Pag 11.   (2 X) 

Joannes en Ritske Claeszn c/s Reducenten, CONTRA  Dirk Frans zn gereduceerde. T'HOFF 

verklaart de reducenten met hun gedane presentatie te volstaan, reserveert de kosten. 

 

De procureur generaal ; clager en impetrant.  CONTRA  Jan Syurds smid, en Geert Jans dr. 

e.l te  Minnertsga . In Factis. 

 

De procureur generaal, clager, CONTRA  Frans Hessels in Witmarsum beklaagde  In Factis. 

19 sept 1600. 

Joannes Frankena binnen Leeuwarden, (de) wed. van Claas Reyntses, voor haar zelven, en als 

leg cur.van haar knn. bij Walter Martens geprocr. als t 'recht en overdracht hebbende 

hebbende en toezicht op Marithien, Roelof Sygers wed. voor haar zelf en gecaveerd 

hebbende voor haar kinderen. CONTRA  Roelof Jan Coops te Eestrum. 

Pag. 12. 

Goslijck Harmens en Philips Wybes als mannen en voogden van Trijn en Foeckel Jurgiens 

dr. hun huisvrouwen;caverende de rato en als crediteurs over hem en Syouk Jurgiens zonen 

en Fedde Jurgiens voor zich. CONTRA  Pieter Minnerts tot Kollum ged. T'HOFF ordonneert 

partijen te komen voor de commissaris van het HOFF, die hen zal verlijken indien hij kan, 

indien niet hem informeren op zekere punten van officie. Poincten.  Oft Fedt Jurgiens is 

mede erfgenaam van Jurgien Ryurdts. 

NOTA: 

Op huiden den 19 sept 1600 zijn volmachten van de gemeene Gedeputeerden voor den Hove 

gecompareerd, verzoekende  Staten instantelijk dat t' HOFF wilde delibereren striktelijk met 

de excipienten, inzonderheid jegens de gecommitteerden tot Franeker. 



 

Jan Cornelis, Burger in Leeuwarden, voor hem en Maeitien zijn hsvr. hebbende transport van  

Adsert Wyngie.  CONTRA  Jacob Adgerts tot Raard en Tieed Pieters dr tot  Weydum 

gedaagde. 

 

Het HOFF condemneert Jacob Adgerts een der gedaagden aan de impetranten te leveren de 

somma van twee en zestig dalers, van 30 stuiver het stuk. Met de schaden en intressen bij de 

impetrant door het ontberen van dien gehad, geleden en nog te lijden tot de volle betaling, 

verklarende de impetrant tot zijn eis en concluzie jegens Teed Pieters dr, mede gedaagde niet 

ontvankelijk, en om redenen compenseert de kosten. 

Pag 13. 

 Gijsbert Laquart, secr. v. Wonseradeel, en Marij Jans dr. van der Heul. impt     CONTRA  

Aernt Douwes en Aey Douwe dr. ged en exc.   T' HOFF renuncieert de ecxptie, condemneert 

de ged. peremptoir te antwoorden , reserveert de kosten. 

 

Wigle Sipkes Requirant, CONTRA  De heren gedeputeerde staten van Friesland. In factis, 

vervolgens de commissaris binnen 14 dagen, peremtoir, en voor alle dilay. 

 

Aeff Alberts dr, wed van Hoeke Mennolts req. CONTRA   Claas Jacobs gerequireerde. T 

HOFF zoo t' unieren (?) der partijen , te comparereren voor de voorgaand commissaris van 

het HOFF, die henzelven alsnog zal verenigen indien hij kan, indien niet te revideeren het 

inventarijs in de presentatien gementioneerd, en partijen nopens hun pretentien in presentie te 

ontscheiden, voorts de uitspraken in het inventarijs onder de hove te leveren omme t'zelve 

gescheiden, gedisponeerrd worden naar behoren.  

 

Harmen Moesel te Kollum, imp en geëxcpieerde, CONTRA  Pybe  Douwes en Wobbe 

Luitiens elx vanwege hun respectieve huisvrouwen gedaagden en exipienten.T'HOFF 

verklaart de gedaagde en excipient  ongehouden   omme op de declaratien van schulden en .... 

van de impetrant met de zelve impetrant recht  ...  en om eed en  .....te doen. 

Pag. 14.  

Buwe en Eeuwe Wymers appellanten.  CONTRA  Harmen Moesel, als het recht verkregen 

hebbende van  Henrick Harmens (wed.) geapp.                 Het HOFF rejecterende de exceptie 

bij de appellanten en geappelleerden geproponeerd, condemneert henlieden te repliceren, 

reserverende de kosten tot uiteynde van de pricipale zaken.                                                                     

Den23 sept1600.  

Dirck Allerts te Wier, CONTRA  Jurgien Pybes te Hyum voor hem en Rixt Allerts dr zijn e.h.  

Het HOFF doende recht op het versochte,condemneert de gedaagde te mamtificeren 58 

goudguldens 11 stuivers 8 penningen ten pricipale. In Factis.    

 

Haring Alle dr. met advijs van  Sipke Alles te Oost....  CONTRA  Jay, Jacobs Elles, te 

Oldeholtpade.  In Factis.    

 

Symen Syurdts imp  CONTRA  Bauke Tyebbes herbergier te Grouw.  In factis, binnen 10 

dagen te presenteren en voor alle Dilay. 

Pag 15. 

Ocke Syouckes te Bolswert appellant. CONTRA  Sipcke Jan Coens voor hem en voor Alyt 

zijn huisvrouw, aldaar.   Het HOFF verklaart de appellant onder de presentatien bij de 

gedaagde in de 15e artikel van zijn dupliek gedaan bij t vonnisse van den nederrechter niet 

bezwaard. en condemneert hem in de in de kosten van het proces, naar de zelfde presentatien 

gedaan tot s'HOFFs taxatie en de verweerder respijt om alsdan (?) compenserende. 

29 sept 1600. 



Dr.Th. Tiara als presentie hebbende van de gemeente van Beers, tot profijt van de patroon 

aldaar.  CONTRA  Peter Aggema tot Witmarsum, voor hem en intervenienierende voor 

Watse Tyalkes, zijn meier op Gosslinga te Beers, en daarvoor des noots caverende de rato.  In 

Factis voor voorgaande commissaris. 

 

Elle, Jan Dirxcz en Jantien, Jan Pieters dr e.l. te Nijehorne in Schoterland. CONTRA   Dedde 

Bieuwes, commissaris gereduceerde.  T HOFF verklaart de baar in kwestie van nul en 

onwaarden. en om redenen compenseert de kosten. 

 

Sybolt van Ailva, vanwege Feye van Ailva zijn zoon, triumphant en requirant.   CONTRA   

Jonker Tyalling van Camstera te Sixbierum als erfgenaam van Syouck van Liaukema zijn 

moeder voor hem en van wege de Moyen, van Alberda zate te Driesum en de  persoon van 

dezelve  vervangende Jfr, Catrina, Imck , Gerlant en Anna van Liaukekema  zusters, met 

autoriteit van Schelte van Aebingha te  te Hallum; Hessel van Hermana te Minnertsga, Adam 

Paffenrode te Bilgaard, Tsesse (?) Buma (?) te Lioessens. en Jfr Luts van Liaukema te 

Ferwerd voor haar zelven, en Pieter Sickes Brantsma  als volmacht en negotiatiores van heer 

Sicke van Liaukema  allen erfgenamen, mediate en immediate van  wijlen Anna van 

Liaukema in tijden wed van Tyepke Van Goslinga.   Het HOFF condemneert de appellanten 

hun oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, ende mede de kosten van de processe tot 

s'HOFFs taxatie. 

 

Jijck Fongers wed. CONTRA  Aarend Wabbels n/ux. T' HOFF  restituerende de 

requiranten,wegens verloop van tijd, en dartoe van re....  en cassatie  gunt henlieden alsnog de 

tijd van 14 dagen om hun expeditie van getuigen te mogen doen  en condemneert de requirant 

tot de kosten tot moderatie. 

pag. 17.  

Ritske Folkerts, appellant, CONTRA Bauck Eelcke dr ; erfg van Tyalling Eelkes 

Hiddema,haar overleden volle broeder.   Doytse Ritsarts te Leeuwarden,  CONTRA    Aucke 

Symons burger aldaar. T HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrechter niet 

bezwaard en cond. hem in de kosten. 

2 oktober 1600. 

Jhr. Schelte van Abinga te Hallum  CONTRA  De gedeputeerde staten van Frld  en Jan 

Hendrix, ontvangr van de kloosteropkomsten.  Het HOFF condemneert Jan Hendrix een der 

gedaagden om van zijn administratie ten processe gementioneerd, te doen rekeninge en 

bewijs; en hetgeen in reliquis zal worden bevonden, te competeren en te rekenen vermelden 

van de akten, in date den 12 de Juni laatstleden, verklarende de impetrant to zijn eis tegens de 

gedeputeerden genomen niet ontvangbaar. en om rednen compenserende de kosten. 

 

Gosse Sydts zn wonende bij de Leye op het Bildt;  CONTRA  Wobbe Martens tot Finckum 

gedaagde.   Het HOFF beveelt de gedaagde om aan de impetrant te restitueren ende te betalen 

de somma van eenhonderd een-ende-seventig car. gld. van kosten, met de schaden en 

intressen, bij de impetrant, door het ontberen van dien gehad, en nog te hebben en lijden, tot 

de volle betalinge, tot des, dat de gedaagde in de summa zal mogen korten, tegens elke lopen 

weit, bij hem aan den impetrant gelevert, vier carolus guldens en zes stuivers, en om redenen 

compenseert de kosten. 

Pag. 18. 

Ritske Popkes en Willemke Henricx, als moeder en wettige voorstander van haar kinderen, 

bij wijlen Johannes Popkes geprocreert, gereassumeerd hebbende de proceduren,  CONTRA  

Jacob Jepma, voor hem , en als broeder en conjuncta persona, van Jelke Jeppema, tezamen 

als erfgenamen en hun moeder representerende.     Het HOFF verklaart  verklaart de 

Requiranten tot hun eis en conclusie jegens de gerequireerden genomen niet ontvangbaar, 

ontzegt henlieden hun recht,  wegens Sybrand Jacobs en zijn huisvrouw, nopens die punten 



die zij willen zeggen nog vanden landen bij de vs. echtelieden van wijlen Popke Eyes 

gekocht, hen te competeren, en dezelve hun defensien tot contrarie  en om redenen 

compenserende de kosten.  

 

Toentien Haarents dr. althans op de Ruigewaard wonende, voor haar en als erfgenaam van 

haar kind bij Pieter Ariens geprocreerd.  CONTRA  Barber Mevis Jacobs wed. voor haar en 

als wettige voorstandersse voor haar en haar kinderen bij de vs. Mevis geresumeerd de 

proceduren bij de v.s. Mewis beghost. 

 

Rombert Arents te Jelsum voor hem en en onder verband van goederen de rato caverende 

voor Anna Schelte dr, zijn  echte huisvrouw;  CONTRA  Sentius Sentius te Beetgum, voor 

hem en zijn huisvrouw Sydts Lycklema.    Het HOFF cond. de gedaagde te nanticeren 13 lbr. 

ten principaal in Factis en in forma. 

pag. 19.    

3 okt 1600. 

Cornelijs Martens te Steens , appellant CONTRA Georg, vrijheer v. Schwarzenberg te 

Beetgum  geappelleerde en gebruikt hebbende communione appellationis.In Factis. Binnen 

een maand naastkomende peremptoirlijk voor alle dilay. 

 

Siurd Alles wonende te Beets, Requirant in conventie en gerequireerde in reconventie,  

CONTRA  Steven Wtses te Beets en Wytse Lyuwes te  Bergum gereq. In Factis voor 

voorgaande commissaris. 

 

Hebbe Tyesses,    CONTRA   Dr. Carel Roorda. In Factis.  4 Oktober 1600 Ipke Ipkes Algera 

te Huins, CONTRA   Jan Fockis ter Horne voor hem en wegens Henrick Fockes te  Sneek.  In 

Factis. 

6 oktober 1600. 

Tieed Douwe dr en Douwe Jurgiens haar zoon.  CONTRA  Dirck Henricx te  Amsterdam  

geapp. T HOFF verklaart de appellant door het vonnis van de nederrechter niet bezwaard. 

Pag. 20. 

Aesge Rabodus en Tyerck Feyes burgers binnen Leeuwarden. Req.  CONTRA Henrick van 

Roon.  -- 

Jelcke Jeppema tot Aengium, bij consent van haar man, Sybrant Jacobs.  CONTRA Jacob 

Jepma burger in Leeuwarden.   -- 

7 oktober 1600 

Wybren Reyns voor hemzelve en gecaveerd hebbende de rato voor de andere erfgenamen van 

wijlen Reyn Wyberens en Lyeuck Sytse dr. appellaeten. ( = geappelleerden)  In Factis. 

Gosse Sydtszn binnen Leeuwarden,   CONTRA   Wobke (Wobbe) Martens. ged.In factis 

binnen een maand naastkomende peremptoir en voor alle dilay. 

 

Jan Joost zoon, wonend aan O.L.V. Parochie, als cessie en transport hebbend van Haarend 

Arriëns. en Neel Philips dr.  CONTRA   Claas Annes voor hem en de rato caverende voor 

zijn huisvrouw gedaagde. HET HOFF condemneert de gedaagde an de impetrant omme de 

presentatie bij hem in den 26 den artikel van zijn replyk gedaan  te leveren de somma van  

drie honderd vijf carolus guldens (20 st stuk) met de schaden en intressen, de impetrant, door 

het ontberen vandien gehad en geleden nog te hebben en te lijden tot de volle betalinge toe, 

en om redenen compenseert de kosten.  

 

Pag 21.  

Anna Carstis, wed van Gerryt Hendriks, in tijden copm(an?) voor haar en als moeder en 

voorstanderssche van haar kinderen bij wln haar man daarvoor onder verband van goederen  

impetrant in conventie en gedaagde in reconventie.   CONTRA     Lykle Joachims, ter 



Holdparda als man en  voogd van Jelke Carstis (?) zijn e.h. caverende de rato, en onder 

verband van goederen, gelijk mede als volmacht ofte conjuncta persona van Luitien Gosses, 

en Jan Jacobs nom/ uxs. in die kwaliteit erfg. sub beneficio inventarij van wijlen Gosse 

Hermans in leven gewoond hebbende te Leeuwarden. In factis; in forma.   

 

Jacob Pieters Hoogland, voor hem en mede als leg adm voor Tieed, Poppe Brantsum dr zijn 

huisvrouw.  CONTRA   Sipcke Abbema en Dieuw Hans dr.  zijn huisvrouw. In factis, binnen 

alle dilay. 

 

Elisabet, Claes Erix voor haarzelven enals moeder en leg momboirsche voor haar kinderen bij 

den zelven getogen imp en triumphante.  CONTRA  De raden van de Admiraliteit, als 

principalen vervolgende de zake tegens Albert Everts Bremen (?)  gedaagde en excipient.   

Het HOFF oordeelt om aan de partijen voor de commissaris der sake die hen zal verenigen, 

indien hij kan. (    ) 

Pag 22. 

Jacob Foyt en Gerloff Brandenburg als last en procuratie hebbende van Cuicx en Foyts 

compagnons, geadsisteert met Floris Foyt, hoofd van Cuicxs compagnie en adproberende de 

zelve proceduren door Floris vs. ingesteld, Rienck van Dekema als in plaats van Jfr. Foekel 

Botnia recht, nu weder hebbende  van Deekema veenen, en Sipcke Steffens wonende te 

Tjallebert, als persistratie (?) hebbende van de eigenaars van de venen in Tjallebert, Gersloot 

en Luinjebert, waavan verscheidene jurisdictien behoren te eindigen.  CONTRA    Bonne 

Lolckes, Wlck Cornelis wed, Jacob Everts en Jan Henricx in Luxwolde, Sydtse Sytses, 

Tjallebert, Jan Hylckes en Jacob Harings in de Lange Swagen, Broer Tijss en Jan Rinnerts in 

Tjallebert , Broer Mircx en Sytse Jaens, sampt Jacob Idses in Nijehasche, voor hem en de 

andere erfg. van wijlen Bruin Dircks ende Geert (L?-) Douwes vanwege zijn huisvrouw.   

HET HOFF verklaart de requiranten niet ontfangbaar. Condemnaart hen in de kosten tot 

s'HOFFs taxatie. 

12 okt 1600. 

Thomas Jacobs te Balck, appl  CONTRA  Dirck Willems te Sneek.Het HOFF verklaart de 

appellant niet ontvangbaar en condemneert hem in den kosten. 

Pag 23.   

14 okt 1600. 

Bonne Pieters in der Ylst. CONTRA  De wethouders van de Stad Ylst.  HET HOFF 

ordonneert partijen te compareren voor de commissaris , die henluiden zal verenigen, indien 

hij kan, indien niet hen te confronteren met de tegenwoordige registers  waarnaar de 

schattinge in Ylst ontvangen wordt. en voorts informeren op de facten in de productie 

bijzonder.  

Anna Everts dr als cessie hebbend van Jan 't Hoen.  CONTRA  Ariaen Hoen voor hemzelf en 

zijn huisvrouw.  T HOFF doende recht op het verzochte, pervisie, condemneert de gedaagde t 

nampticeren van de somma van 100 car. glds. zal mogen lichten onder cautie. Ten pricipale 

in Factis en in Forma. 

 

Hessel van Bootsma en Martinus Reen, als kerkvoogden en administrateurs van de 

geestelijke goederen te Wirdum, impt  CONTRA Joannes Martens te Wirdum, n/ux; des 

noods, onder verband van goederen en hem sterk makende voor Claes Jenckis aldaar, ged.  

Het HOFF  cond de gedaagden om volgens hunne presentatien de impetranten te betalen de 

somma van tweehonderd car. gld. à 20 st. met de schaden en intressen tot de volle betalinge; 

Verklaart de impetrant tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar, onvercort, dien aangaande des 

impetrants recht en actien tegen de patroon van Wirdum oft de genen die dezelve 200 car gld 

ontvangen hebben; omme de voorzegde 400 caroli guldens geconserveert en behoet te 

worden, naar inhold van den testament van wijlen Tyalling van Camstra. En om redenen 

compenseert de kosten.  



Pag 24. 

Wysse (?) Jans, in tijden  burgemeester binnen Leeuwarden,  CONTRA  Tyam  Sybe dr. Het 

HOFF cond. de gedaagde met inholden en na onderholden  het accoord in date den 16 martij 

1598 in 't proces overgelegd en dien volgens omme de drie honderd een en zestig golden 

guldens ende voorts alle andere schulden staande partijen  echt opgelegd met de vs. 

accoorden niet ge-expireerd voor de helft te betalen, alles met schaden en intressen, gehadt en 

en nog te lijden tot de volle betaling, en compenseert de kosten om redenen. 

 

Albert Jans, pelster in Oudega,  CONTRA   Het Heeres, aldaar gedaagde. HET HOFF cond 

de gedaagde om de impt te betalen  15 gouden guldens en zesdehalve daalder in een partije 

en 50 gouden guldens in een andere partij,  alles met schaden en interessen (etc) en mede in 

de kosten. 

 

Auck Jans dr. wed van wln Syrck Eelkes,  nu e.h. van Schelte Poppes, burgemeester in 

Leeuwarden.  CONTRA   Watse Eelkes burgemeester in Leeuwarden, voor hemzelf, en mede 

voor Atke zijn zuster, en mede als oom en conjuncta persona voor de weeskinderen van Anna 

Eelkes zijn zuster en c.d.r onder verband van goederen.  In Factis, binnen een maand 

naastkomende premptoirlijk, en voor alle dilay. 

 

Pag. 25.den 15 okt 1600. 

Boele Roelofs requirant,  CONTRA   Peter Annes dorprechter, voor hem en hem dragende 

voor den dorpe Oldetrijne. In factis en in forma voor de commissaris. 

 

Nicolaas Johannes van Sneek  predicant te Belkum, in de naam van zijn benificie,  CONTRA   

Rienck Martens mederechter in Menaldumadeel. HET HOFF verklaart de opzegging van de 

vier pondematen land ten processe uitgebracht, den gedaagde gedaan, wel en terecht gedaan, 

dien volgende cond. de gedaagde, om tot profijte van de impetrant de vs, vier pondematen 

landts te ontwijken, ende hem dezzelve te laten volgen, en restitueren met de vruchten, 

profijten en emolumenten, daarvan sedert de opzegginge gehad en genoten, nog te hebben en 

genieten tot de relaxatie vandien en cond de gedaagde in de kosten tot des HOFFs tauxatie. 

 

Nicolaas Johannis  (zie hiervoor) CONTRA  Syurdt Minnes, ged.  T HOFF verklaart de 

opzegging van de drie pondematen lands bij de processe uitgedrukt den gedaagde gdaan, wel 

en terecht gedaan te wezen, dienvolgende cond de gedaagde om tot profijt van de impetrant, 

de vs. drie pondematen land te ontwijken en hem de zelve te laten volgen en restitueren met 

de profijten etc. en condemneert hem in de kosten tot s'HOFFs taxatie. 

 

Lolke Dirx procuratie en last hebbende van het sterfhuis van Henrick Lamberts.  CONTRA   

Neel Philips, gedaagden  In Factis voor voorgaande commissaris. 

Pag 26.  

Oeds Sickes Campen  te Hitzum, Triumphant en impetrant van brieven van executorien. 

CONTRA  Tading van Adeelen als curator over de nagelaten  weeskinderen van Bennerd van 

Heslinga en Douwe Eelckes opposant.  HET HOFF houdende het proces aan de zijde van 

Adeelen in zijn kwaliteit een der gedaagden, (...) condemneert dezelve Adeelen in zijn 

gedane oppositie kosteloos en schuldeloos af te doen. en mede in de kosten van procederen, 

tot sijn respecte gedaan, tot s'HOFF taxatie. En doende recht tegen Douwe Eelkes, wijst 

partijen in factis en in forma binnen een maand peremptoir, voor alle dilay. 

17 oktober 1600. 

Solke Gerrijts op de Leye, CONTRA   Joost Tyaards.  HET HOFF verklarende de baar in 

qualiteit executabel, condemneert de gedaagde aan de impetrant te betalen de somma van 

twee en negentig carolus guldens, met de schaden en intressen (etc) en modereert de kosten. 

 



Griet Botte dr burgeresse in Leeuwarden, imp en geexcipieerde, CONTRA  Jelke Jelkes, 

excipient.   HET HOFF rejecterende de presentatien(?) condemneert de gedaagde peremptoir 

te antwoorden. en moedereert in de kosten. 

Pag. 27.  

Reiner Jans wonend aan Lieven Vrouwen Parochie. Triumph.  CONTRA    Philips Jacobs , 

gecond en opposant, Claes Pieters protestant, Reyner Jans koper en zij tesamen gedoemden.  

T HOFF adproberende de besognien vande  deurwaarder interponeert dat daarop door eedt 

ordonnerende dat de koop van de huizinge in de besognien uitgedrukt nog eenmaal over de 

kerke en de gerecht zal worden geproclameerd. om luiden die het believen zal verhoogd 

mogen worden bij het lichten der zegel uit de wasse op den 11-den november naastkomende. 

Condemnerende de gesuccumbeerde ende oppposant(en) zulks in gehengen is gedoogd en 

zijn gedane oppositie costeloos en schadeloos af te doen en mede in de kosten van het proces 

taxatie; condemneert mede de koper om zijn handen tijdelijk van de koopprijs inde zijn 

aandeel koop geraakt te blijken onverhoord den protestant zijn recht op de (pretentien?). 

 

Anna Dirks dr te Leeuwarden als erfg. van wijlen Willem Dirx haar broeder. Impt  CONTRA   

Otto Swalue voor zijn zoon, beneficiant op het Sint Christoffels leen te Oldehove; ged.  HET 

HOFF ordonneert partijen te compareren voor de commissaris, die henlieden zal verlijken 

indien niet hem informeren op facten in de presentatien gevonden. 

 

Adriaan Cuick van Lexmond, old burgemeester van Leeuwarden. CONTRA  Rienck van 

Burmania.  HET HOFF ordonneert de gedaagde om de schuld van tweehonderd zesendertig 

car. gld en 20 st t stuk. met de percenten vandien Item de schuld van 24 gouden guldens van 

28 stuivers, eensgelijks met de pandrenten.; vandien volgens het lijbel, ten processe 

overgelegd. d.d. 15 januari 1599. en de ander van 17 juli in hetzelfde jaar. Rechtig te maken 

oft anderzins de voorschreven summen te betalen met de intressen  etc, en modereert de 

kosten.    

Pag 28. 

Atte Claasses te Boksum appellant  CONTRA  Tsieets Jans dr e.h. van  Ede Roymers te 

Harlingen geappelleerde. En voor Rigt, haar kind bij de overledene getogen.  Het HOFF 

verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard en cond. de appellant 

tot de kosten. 

 

Geert Lamberts wed van Wln Luitsen Gerrijts. CONTRA  Oenias Broersma, procureur 

postulant te Sneek, als geautoriseerde curator bonorum in absentie van Pieter Gerrijts de erfg. 

van Pieter Luitjens.   Het HOFF verklaart de impt. tot hun genomen eis en conclusie niet 

ontvankelijk.  

 

Lieuwe Poppes voor hemzelven, en als conjuncta persona en d.r.c. voor Rinke Poppes zijn 

broeder, Jan Jacobs als man en voogd van Bauck Poppe dr; en Gosse Reyns als curator over 

Lieuwe Poppes de jonge   CONTRA  Deuw Lyuwe z en Claas Jacobs als volm van Deuw 

Eelke dr wed van Syrck Fongers en Wybe Gosses ter andere zijden.   HET HOFF ordonneert 

partijen te compareren voor Ulenburg, voorgaande commissaris en D. Lelius Lyklema, mede 

raad ordinaris, die deselve alsnoch zullen verenigen indien zij kunnen; indien niet neffens de 

overlegde poincten desnoods met de overlegginge van Hylck Meylke drs (.....) ende neffens 

de andere punten onder partijen contesterende, blijvende rapport doen. 

Pag.29. 

Jhr Rienk van Dekema voor hem en mede vanwegen die van Dekema compagnie, sampt de 

gemene veengenoten van het Heerenveen,en yder ijn syn regard, voor zo veel hun en elks van 

hun respectievelijk de selve mag concerneren; daarvoor ist noot, onder verband zijner 

goederen de rato gecaveerd hebbend. en mede voor sovele noot, zij recht en cessie hebben 

van Albert van Dekema zijn broeder; imp in conventie en gedaagde in reconventie.  



CONTRA   De gedeputeerde staten van Friesland, als recht verkregen hebbende vanwegen  

en tot profijt van de heerlijkheid, die Hans Schappe ..  c.s tot de goederen behoren tot de 

commanderije van Schoot en Reynert Brandenburg in conventie en in reconventie.    HET 

HOFF doende recht in conventie cond. Reyner Brandenburg een der gedaagden aan de 

impetrant te restitueren en te laten volgende intressen die hij uit de veenen tusschen partijen 

heeft gegraven, indien deselven veenen natueren is, indien niet de estimatie vandien mits 

betalende de v.s mede gedaagde de kosten, en de expensen, die uit het graven en (kopen?) 

van  de zelve interessen zijn gedaan. condemneerende mede de gedaagde Brandenburg te 

gedogen dat de rest ten westen van de westelijke wijck op het veld van de commandeurs (...) 

veen gesteld en gedroogd ofte anderzins den impetranten te betalen  het interest bij gebreke 

van zulks te hebben en te lijden, Verklarende de impetrant in reconventie daarenboven tegen 

de vs. Brandenburg in voegen niet ontvangbaar.  

Pag 30.  

17 okt 1600 

Jan Joukes en Rints e.l. te Gerkesklooster.  CONTRA  Sybren Sipkes op Kollumer Nieuwe 

Kruisland, voor hem en zijn huisvrouw, en mede intervenierende voor Jan Fransz van der 

Mey.  Het HOFF doende recht op de pervisie, condemneert de gedaagde te (namtifeceren?) 

532 g.gld. Ten pricipale in Factis. 

 

Jan Pieters Munnikhuis te Lidlum. (   )  CONTRA  Claas Dircx voor hem en vanwege Barend 

Claass te Ternaerd, en Geert Claas dr huisvrouw wielmaker te Leeuwarden.  In Factis en in 

Forma. 

 

Aele Poppes en Beetken zijn huisvrouw.  CONTRA  Syurdt Lyuwes als vader en voorstander 

van zijn kind. bij Martyen Heres, zijn overleden huisvrouw, Anna Heres dr  als erfg. van 

Trijn Here dr.     In Factis   

 

Wybrand van Aelwa en Hans van Oestheym hopman over een vendel Duitsche soldaten, als 

voogd van Trynke Galema als geassumeerd persoon te samen intervenierende voor Sipke 

Janszn hun landzate. CONTRA  Tiete Popma en Harm Epes als kerkvoogden van Warga.   in 

Factis.   

Pag 31. 

Harmen Jacobs burger in Leeuwarden, voor hem selven, en mede geoccupeerd hebbende 

voor Duiff, alias Dieuw Jacobs zijn zuster, huisvrouw van Tyebbe Jelgers burger te Dokkum. 

Rolijn Jacobs dr. wed van wln Pieter Mathenes (Martens?) burger te Leeuwarden voor haar 

zelve. en te samen voor Gabbe Jans te Dokkum geintervenieerd hebbende.  CONTRA  Auck 

Jacobs dr. te Miedum (Medum) gerequireerde.  ....voor den comm. v.d. hove, te verenigen 

indien hij kan, indien niet rapport doen. 

 

Syrck Rommartha op Ter Schelling als wett voorst over Bauke  Rommartha zijn zoon, impt  

CONTRA  Syurd Takes te Pingium, en Auke Take dr, te Arum ged met Hessel Hessels haar 

man gesterkt.   HET HOFF condemneert de gedaagde aan de impetrant te betalen de somma 

van 800 gld van 20 stuivers het stuk. met den de schaden en intressen, bij de impetrant door 

het ontberen van dien gehad en geleden ende nog zullen lijden, tot de volle betalinge en om 

redenen compenseert de kosten. 

18 okt 1600. 

Claas Alberts en Tsiets Claas dr e.l. te Leeuwarden.  CONTRA   Ernst Jans op het Bild voor 

hem onder.verband van goederen en c.d.r voor Martien Jacobs dr. zijn e.h.  HET HOFF 

condemneert de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 700 car gld met de schaden 

en intressen, (etc.) en mede in de kosten van het proces tot s'HOFFs taxatie. en de impetrant 

het namtificeren van 495 goudguldens. In Factis. 

 



Wpke Wybrens te Cornwert, als voormond over Romck Douwe dr. triumph en requirant, 

CONTRA  Gerrijt Pieters raadsman der stede Bolsward.en als conj. pers. voor zijn mede 

erfgenamen, Pieter Wybes zijn vader.en Steven Feddes tot Engwier gecondemneerden.    

HET HOFF verklaart de gedaagde de overgelegde specificatie en rekeninge niet te mogen 

volstaan. en condemneert henlieden in ontvang te brengen de somma van 225 dalers, uit ge... 

de landhuren bij hen gedurende hun administratie ontvangen, des dat, de gerequireerde 

daartegens in uitgaaf geleden zal worden, 'tgeen zij behouden zullen tot profijt van het 

weeskind. Gedurende de tijd uitgegeven te zijn en t'gene in reliquis gevonden wordt. den 

requirant te leveren met schade en intressen vandien, verklarende tot zijn vordere eis tegen 

Syurd Sytses erven en Bauck Pieters de gerequireerden kinds moeder zijn reste zoo hij in..... 

zal en henlieden heur decisien te restitueren, en cond de gedaagde in de kosten.   

20  okt 1600. 

Tyesse Barents te Aegum als man en voogd van Ida Deytze dr. Wyaarda zijn huisvrouw met 

dezelve geassisteerd. CONTRA  Pybe Jorrits Wyaarda te Oosterwierum, caverende de rato 

voor zijn mede-erfgenamen van wln Jorryt Bockes.  In factis in forma. 

 

Hessel Sytses Reen als volkomen last en procuratie hebbende van Claas Wpkes te Dokkum. 

voor henzelven en mede onder hypt van goederen gecaveerd hebbende de rato Stephen 

Douwes zijn halfbroer, en Sybolt Sybes als man en voogd o. Foeckel Douwe dr. zijn 

huisvrouw, in Ylst, en in dier voege recht hebbende van Reynsch Sybe dr. haar resp. moeder.   

CONTRA  Claas Claas zoon en Menne Claas op Dronrijp, sampt Wbt (?) Jans te Ferwert als 

man en voogd van Tyam Sybe dr. zijn huisvrouw. en mede voor Claas voorschr. en Claas 

Alberts als cur over Claas Claas. Ged.    HET HOFF voorschr. Cond. Claas Alberts als 

curator claas Claas in diegeen om de imp te restitueren en te betalen het strijkgeld van de 

verkochte (...) uit verkoop van de possessie. geroert, gevallen. Verklarende de impt tot zijn 

vordere eis en conclusie jegens de gedaagde niet ontvankelijk, Claas Alberts in voorgaande 

kwaliteit tegens en de andere gedaagden niet ontvangbaar. ende condemneert de vs Claas 

Alberts in zijn qualiteit in de kosten tot s' HOFFs taxatie. 

Pag 34. 

Jelle Sybes binnen Leeuwarden als cur. lit. over Taeck Lolke dr.  CONTRA Fetse Symonms 

gecondemneerde en gerequireerde.T' HOFF cond de gedaagde zijn ontvangst van de leste 

rekening te vergroten  met drie goudguldens sampt de intressen van 166 car. gld. a 20 st 

jaarlijks  te vermeren met een car gld. derdehalve stuiver nog alle nog alle de promessen in 

rekeninge van Taeck wegen , die hij ged. heeft ontvangen. ofte behoorde te ontvangen te 

hebben. Verklaart de requirant tot zijn voordere eis niet ontvangbaar, compenseert de kosten 

van proceduren om redenen, Ordonnerende partijen te compareren voor Eissinga voorgaande 

commissaris, die de leste rekeningen, voorts zal horen en sluiten, de selve in de qua .... nog te 

vallen te verstaan en verenigen, indien hij kan, indien niet deze rapport doen .... 

 

Solke Egbarts (?)  CONTRA   de procureur generaal.  Het HOFF staat de gedaagde toe zijn 

zijn zaak te vervolgen, ontslaat hem van zijn verzoek, in conventie, mits handtastinge 

belovende alles sub pena , in persoon te zullen compareren, en daarvoor mede stellende 

genoegzame cautie, ter fiine van 300 carolus guldens. Reserveert de kosten tot het uitdragen 

der zaak.   

Pag. 35.  

Rennert Wopkes  CONTRA   de procureur generaal.   in factis.   

Hans Jansz brouwer binnen Harlingen,  en als voogd van Martien Riuwes zijn wijff. cav. de 

rato.  CONTRA  Cornelis Roelofs Crack op het Heerenveen.  In factis.  

17 okt 1600. 

Jan Thomasz burger in Leeuwarden  CONTRA  Gercke Wpkes, geappelleerde.In factis, 

binnen een maand naastkomende peremptoir voor alle dilay.  Minne Tyercks te Blija voor 



hem en vanwege Griet Aucke dr zijn e.h. en cav. de rato, onder verband van goederen.   

CONTRA    Sydts Popckes en Sipke Martens dr. e.l. ged en excipienten.   

Het HOFF rejecteert de exceptien van de gedaagde, cond. henlieden te aantwoorden op de 

presentien,van de impetranten, peremptoir op de eis van de impetrant, reserverende de kosten, 

tot het uiteinde van de principale zaak. 

Pag 36. 

Rinnert Rinnerts, burger binnen Franeker voor hemzelven en Jacob Jansen burger aldaar, uit 

de naam en vanwege Hylck Rinnerts dr, zijn huisvrouw, en onder verband van goederen, 

caverende de rato.en zij tesamen erfg. van Rinnert Janckes hun vader, en dien vervolgens 

mediate erfgenamen van Bauck hun oude moeder. Impetranten.   CONTRA Tsiets Heren 

dochter, wed van Johan Wopkes en Syurdt Michels als voogd van Graets Wopke dr zijn 

huisvrouw. 

HET HOFF verklaart de impetrant tot hun eis en conclusie niet ontvankelijk en om redenen 

compenseert de kosten. 

 

Mewis (?) Jacobs te Dokkum, CONTRA    Dirk Douwes en Jan Hendriks als volmacht over 

Adie Lamberts kinderen. en Douwe Nijenhuis.  'T HOFF verklaart de impetrant to zijn eis en 

conclusie niet ontvankelijk. Ontzegt hem zijn recht zo naemaals bevonden macht v.d. impt. 

volgens het instrument van 12 febr 1589.  

Pag. 37. 

Symon Symens binnen Leeuwarden   CONTRA  De wed van Jan Cornelis. voor haar en als 

moeder en wett. Voorst. van het kind bij de vs. Jan geprocreerd, resumerend de proceduren 

bij haar wijlen man gesustineerd en in die qualiteit het recht hebbende van Timen Oblis, 

Bocke Andries, Peter Gerryts en Jan van Worckum.   HET HOFF doet te niete het vonnis van 

de nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende cond. de appellant, originaal gedaagde 

aan de geappelleerde originaal impetrant te betalen de helfte van 212 car glds, 14 stuivers ; 

verklarende de impetrant tot zijn vorderen eis voor den nederrechter genomen niet 

ontfangbaar en compenseert de kosten. 

22 okt 1600 

Pieter Joannes en Swaene Tyercx e.l. te Aengium in Dongeradeel als cessie hebbend van 

Folkert Tyercx en zijn huisvrouw.   CONTRA   Coene Hendricx onder verband van goederen 

en c.d.r voor Syds Jacobs zijn huisvrouw. en Jacob Scholtes burger binnen Dokkum, hen 

hierbij voor zijn zuster voegende. In factis en in forma. 

Pag 38.   

Feddrik Eeukis als cessie en transport hebbende van Doekle Dirks gewesene schoolmeester te 

Blije. Impt.  CONTRA  Syuck Wyngie als kerkvoogd te te Blije gedaagde en 

gecontumaceerde.    Het HOFF gezien de citatien ver...         en condemneert hem in de 

kosten ten principale in Factis en in Forma. 

 

Peter Roelofs secretaris van Ferwerderadeel. CONTRA   Dirck Gerrijts, Minnert Hommes 

Hommes, Andries Minnerts en Jacob Minnerts. Jegenwoordige Kerk- en Armvoogden tot 

Ferwert, geassumeerd hebbende de proceduren geassumeerd hebbende de proceduren  bij 

Peter Harckes als kerkvoogd gerequireerd.  T HOFF condemneert de gedaagde om de 

requirant te restitueren de somma van een hondert en zeventien gouden guldens. twintig 

stuivers en 12 penningen. bij hem aan Feycke Pieters betaald. Negentig car. en 50 

goudguldens aan Jisck, Gerrit Nannes wed, vierenzeventig goudguldens, 25 stuivers, 8 

penningen betaald aan Jucke Suurdt nog 17 g.gld 16 stuivers aan Jelle Romkes uitgeleverd, 

zelfs betaald met de interessen vandien en ordineert de partijen in questie te compareren voor 

hun voorgaande commissaris in den hove, met overroeping van de personen, aan wie de 

requirant beweert de betalinge gedaan te hebben. hen zal verenigen indien hij kan, indien niet 

hem informeren op de schulden en daarvan rapport te doen.  

Pag 39.  



Pieter Cornelis wonend bij Gerkesklooster imp  CONTRA    Dieuwer de huisvrouw van 

Riemer Hendriks als moeder en voorstander van haar kinderen bij Cornelis Alberts, haar 

voorman getogen en Doede Jans. 

 

T HOFF verklaart de impetrant jegens zijn eis en conclusie niet ontvankelijk en om redenen 

de hove moverende compenseert de kosten. 

22 okt 1600. 

Neelthien van Dalen binnen Leeuwarden, voor haar en als moeder en wettige voorstanderse 

van haar kind bij Jan van Foort haar overleden man getogen.CONTRA  Willem van Gesseler 

als conjuncta persona van Harmen Forck en negotiorum gestor van de zelve, daarvoor onder 

verband zijner goederen caverende.  Het HOFF verklaart de requirant voor haar eisch en 

conclusie niet ontvankelijk,  

 

Matheus Joost zn; doorwaarder van den Hove, als curator Litum over Boele Jans zn;  

CONTRA   Syurdt Boelis te Eestrum.  

Het HOFF condemneert de gedaagde om de impetrant te restitueren en weder doen hebben de 

helft van de negen roeden veens, ten prijse gementioneerd met de schaden en intressen bij de 

impetrant door het ontberen van vandien gehadt, geleden en nog zal lijden. tot de volle 

restitutie. mits betalende de helft, van 'tgeen daar bij de impetrant door betaald is. 

Verklarende de impetrant tot zijn vorderen eis niet ontvankelijk, en compenseert de kosten.  

Pag 40. 

Gercke Haitsis op Harich.  CONTRA   Lolle Tyebbes en Tyam zijn huisvrouw en Bauck zijn 

stiepdochter  Het HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrechter niet 

bezwaard en condemneert hem in de kosten van het proces. In de marge staat resolutie 

veranderd en het dictum vervolgt: 

 

HET HOFF doet teniet het vonnis van de nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende 

condemneert de geappelleerde de appellants positien bij hem overgelegd onder ede van 

calumnia te antwoorden en uit bewegende oorzaken condemneert de kosten. 

 

Douwe Barends en Syuw Heere dr. echteln.  CONTRA    Meynte Rienks voor hem zelf en 

van wege zijn huisvrouw Ints Pieters gerequireerde.  Het HOFF ontzegt de requiranten het 

verzoek onder de presentatie bij de gerequireerde gedaan, onverkort bij de requiranten hun 

recht van exceptie, en condemneert hen in de kosten (.....) 

 

Tyalling Johannis voor hem zelve en voor Rensien Peters zijn huisvrouwe appellant,   

CONTRA     Mr. Dirck Edes, wonende tot Mackum. cum uxore. Geapp.    Het HOFF 

ordonneert partijen te compareren voor de commissaris van den hove, die hen zal verenigen 

indien hij kan, indien niet hem informeren op zekere pointen van offitie.    Wat voor 

verschotene (?) penningen op de koopschat betaald is   En hoe groot de hele koopschat is 

geweest.   

Pag. 41 

Jelle Hoytema appellant.      CONTRA       Lieuwe Jarichs tot Makkum. voor hem en Pietrick 

Gijsberts dr. zijn eche huisvrouw en daarvoor c.d.r. als het recht deur koop verkregen 

hebbende van Meynert Jans en Pieter Ebe dr. e.l. te Amsterdam. voor hun en het recht 

verkregen hebbende Brecht Jouke dr. bij advijs van Fopke Pieters haar man. met hem 

geadsisteerd.    Het HOFF verklaart de appellant niet bezwaard door het vonnis van de 

nedererechter en condemneert hem in de kosten. 

 

Adam van Paffenrode als man en voogd van Juffr Emerentiana van Liaukema, en daar voor 

des noods caverende de rato. Reducent.  CONTRA    Epo Jacobs Ju........ litegens tot 

Franeker. Gereduceerde. T'HOFF, corrigerende de baar in Questie, condemneert de reducent 



om de gereduceerde de somma van vijf en zeventig gouden guldens en compenssert de kosten 

. 

 

Sape Sytses in Warrega, as mede voormond over Evert Sipcke dr. voor hem en mede uit de 

naam en vanwegen Foecke Sytse zoon, zijn mede voormond. Geadsisteerd met Sipke Jans als 

oom van hetzelve weeskind. Impetrant.   CONTRA  Janke Douwe wed. wonend in  

Oosterbierum, te Kahool in de naam en als voorstandersse v. Dirck Douwes haar zoon, bij 

wijlen Douwe Dircx in echte getogen.  Het HOFF cond. de gedaagde als vooorstanderse, van 

haar zoon de impetrant te guaranderen costeloos en schadeloos te ontheffen van de kosten 

van de craam en de ancleef van dien, ende voorts het kind te alimenteren condemnerende 

voorts de gedaagde in haar eigen naam on de impetrant in voegen en kwaliteit, te betalen het 

bodeloon, alles met schaden en interessen met faulte, alsdan gehad en geleden en alsnoch te 

lijden, tot volle betalinge , verklarende de impt. tot zijn eis nopens  't v.s. versochte niet 

ontfanckbaar. Veroordeelt de gedaagde in dekosten van het proces tot s'HOFFs taxatie ; en 

nopens de versochte dotatie, ordonneert partijen te komen voor de commissaris van den hove 

die henlieden zal verstaan en verenigen, indien hij kan, indien niet hen zal informeren over 

zeker poincten van offitie. George vrijheer van Swartzenberg, gedoemde en Requirant. 

CONTRA   Juffr His van Feitsma als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen bij 

Hessel van Mockema geprocreerd. en mede het recht hebende van Scipio van Meckema als 

voogd van Emerentiana van Grombach zijn huisvrouw, Triumphant,   Het HOFF verklaart de 

Req. in zijn dupliek niet ontvangbaar. 

Pag 43. 

 Jurgien Riencks,  CONTRA   Baucke Gerlofs te Beetgum. 

Het HOFF cond. de gedaagde de impetrant te betalen de helft van 180 car gld. van 20 strs, 

met de schaen en de intressen bij het ontberen vandien, sedert de litescontestatie,gehad en 

geleden, nog te hebben en te lijden, tot de volle betalinge. en de impetrant tot zijn vorderen 

eis niet ontvangbaar, onverhoort dienaangaande Treynke Gerrits dr. de impts huisvrouw, haar 

recht zo zij verenen zal en cond de gedaagde in de kosten van het proces tot 'sHOFFs taxatie. 

 

Wopke Jarichs, burger in Leeuwarden, voor hem en als 't recht hebbende van Tyam Johannis 

dr zijn huisvrouw, impt  CONTRA  Nammen Michiels dr. huisvrouw van Olphert Pieters.  

Het HOFF condemnert de gedaagde de impetrant te betalen de helft van 926 car. gld zeven 

stuivers, volgens het instrument van 16 april 1594. De helft van 300 gd gld volgens de 

obligatie van 9 april 1596.  alles met schaden en interessen etc.   Cond voorts de gedaagde om 

de impetrant voor het geheel te betalen de somma van 451 car gld.  17 strs, 1 blank, volgens 

de obligatie van 22 maart 1598. en hem cost en schadeloos geld te garanderen van de van de 

boeck kosten (?) voor degeen aan de olderman weder in den processe gementioneerd van 

geschenk beloofd en betaald heeft, ter somma van van 300 gouden guldens a 28 strs; die 

volgens de voorschreven presentatie, te restitueren en weder te leveren. de somma van 43 gd 

gld en 8 stuivers, en de impetrant te garanderen neffens de huren verschenen en nog te 

verschijnen volgens de obligatie van 30 mrt 1598 ende de impetrant voorts te betalen de 

somma van 14 car. gld aan Aelcke Anne dr, Isbrands weduwe, alles met schaden en 

interessen etc. afgezien van hetgeen Olphert Pieters daarinne zal mogen korten, alsmede de 

vs. Olphert voor betalinge zal (...) hetgeen bij de gedaagde voldaan zal worden. Freerck 

Popckes,  CONTRA   Rommert Gerleffs.  In Factis, minnen een Maand, presentatien voor 

alle dilay. 

 

Jarich en Poppe Jetse zonen in hun kwaliteit, Req. CONTRA  Keympe Jeltis te Leeuwarden, 

impt.   Het HOFF releverende de rekwirant, jegens de actien het verzoek, admitteert hem te 

antwoorden, bij hem overgeleverd. Condemnerende de gedaagde, deselve nog te leveren, 

mits dat de requirant volgens zijn presentatie bij hetzelfde antwoord in pricipaal inde zake 



concluderende condemneert niettemin de requirant in de costen, tot uitdraginge van het 

proces. 

 

Pieter Hemkes te Jellum, appellant, CONTRA  Fedde Goytzes, vanwege Eelk zijn huisvrouw. 

Geapp.  Het HOFF doet teniet het vonnis van de nederrechter, en bij nieuwe sententie recht 

doende, condemneert de geappelleerde om de tien pondematen lands in de processe 

gementioneerd, weder (....) of te gedogen dat daar bij de appellant te bode gesteld worden, 

eisch vooralsnog niet ontvangbaar, en compenserende de kosten. 

 

Foppe Ockes, cum Uxore,  CONTRA   Pieter Dircks gedaagde.Het HOFF doende recht op de 

versochte feiten cond. de gedaagde te namtificeren 500 lb. en ten principale in factis en in 

forma. 

 

Obbe Jacklis, burger binnen Sneek,  CONTRA  Syurdt, Jannes Wigers, ged en gerequireerde. 

Het HOFF gezien de citatien versteekt de gedaagde van alle exceptien, houdende de 

obligatie, in date van 14 maart 1599, voor bekend. Cond. de gedaagde de impetrant te 

betalen, de somma van 50 goudguldens, met de interessen vandien en mede in de kosten.   

 

Jan Lenerts van der Mey, wonend op de Nieuwe Zijl, als hebbende overwijzinge (?) van 

Adriaan en Barthoud Barthouds met Claas Hendriks als zijn gewezen citat .... impt. 

CONTRA  Lenert Arijs zn van Sint Anna parochie, als vader en wettige voorstander van zijn 

kinderen bij Arentien Barthouds, zijn overleden huisvrouw getogen. gedaagde en 

gecontumaceerde.     Het HOFF gezien de citatien voorgesteld de geen alle partijen en 

houdende de obligatie in date 16 okt 1594 voor bekend , condemneerd de gedaagde aan de 

impetrant te betalen de somma van 325 car gld en mede n de costen. 

Pag 46. 

Taets Eercke dr wed van Obbe Asses, als wettige administratrice van haar kind bij hem 

getogen;  CONTRA   Gaicke Douwes op de Jouwer.    Het HOFF gezien de citatien versteekt 

de gedaagde van alle exceptien en houdende de obligatie in date 13 juni lestleden voor 

bekend, cond de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 22 goudguldens, met de 

intressen van dien. en tot de kosten. 

 

Peter Reimes (Rouwes?) burger in Leeuwarden,  CONTRA  Dirck Gerryts tot Wartena voor 

hem en onder verband van goederen, de rato gecaveerd hebbende voor Romck Sijmonsdr. 

zijn huisvrouw, ged. en gecontumaceerde. het HOFF gezien de contumatie versteekt de 

gedaagde van alle exceptien, houdt de obligatie d.d. 7 okt 1599 voor bekend. condemneert de 

gedaagde de impetrant te betalen de somma van 104 gd gld. met de interessen vandien en 

mede in de kosten. 

 

Willem Gerryts en Gerben Dyurres binnen Leeuwarden, binnen Leeuwarden als voormond 

over Jancke Dyurres weeskindt.  CONTRA   Douwe Gerryts tot Bosum,  ged en 

gecontumaceerde.     Het HOFF, gezien de citatien versteeckt de gedaagde van alle exceptien, 

houdende de obligatie van 4 oktober 1895 voor bekend. condemneert de gedaagde de 

impetrant te betalen de somma van 116 goudgulden. 

 

Tyerck Gerrits en Anna Taslings, e.l. burgers binnen Dokkum. CONTRA  Syuck Aisma (a) 

(Adsnet?) en Jeschck, Freuck Wyngie gedaagde en de v.s. Aedsert en Freuck 

gecontumaceerde. 
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Meynert Melijs tot Huizum, voor hem en vanwege zijn huisvrouw.  CONTRA  Focke Epeus, 

eerste clerck en griffier.gerequireeerde en gecontumaceerde. Het HOFF gezien de citatien 



verklaart de gedaagde contumax, en voor het profijt van de appellatie, en condemneert hem 

mede in de kosten. 

 

Cornelijs Lenerts    CONTRA   Saekle Taickles. gedaagde en gecontumaceerde Het HOFF 

condemneert de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 200 gulden, met de 

interessen en modereert de kosten 

 

Taets Eercke dr, wed van Obbe Asses, voor haar en als voorstandersse van haar kind  

CONTRA  Jan Sytses en Goyck Sipke dr. ged. en gecontumaceerde.  (Geen dictum)  

  

D' EERSTE RECHTDAG NA ALLERHEILIGEN 1600 IS GEWEEST 4 NOV. 

 

Hessel Jelckes te Oosterlittens, voor hem zelf en voor zoveel de zaak hem mag concerneren, 

als man en voogd van Jeslijck Fopma, zijn huisvrouw, met dezelve geadsisteerd, en daarvoor 

is't nood onder verband zijner goederen de rato te caveren, impetrant en excipient.  CONTRA  

Dirck Eysses en Auck Fopma e.l. te Oosterlittens. Geëxcipieerde. Het HOFF wijst partijen in 

factis, binnen 14 dagen peremptoirlijck, voor alle dilay. 

 

Wlcke Martens, burger in Leeuwarden, als vader en wettige voorstander van zijn kinderen bij 

Jelcke Pieters dr. als erfgenamen van Foltse Jelkes.  CONTRA  Lyuwe Claasz. voor hem en 

zijn huisvrouw, gerequireerde.  Het HOFF verklaart de eiser niet ontvangbaar. 

 

Harmen Pieters te Groningen, en Jan Marcxs te Leeuwarden. Als pachtenaars van de 

consumptien gevallen anno 1596 van de 1e oktober tot de laatste maart. 1597.   

CONTRA   Henrick Hanszoon burger in Leeuwarden.  Het HOFF verklaart de appellant bij 

het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.  Jan Sytzes impetrant,  CONTRA   Johannes 

Bernardi en Johannes Rommerts als als ... van de geestelijke goederen van Bauck Hessels 

intervenierende voor Hepke Wobbes. ged. en exc.  Het HOFF senteert (?) de exceptien bij de 

gedaagde gepresenteerd, ordonneert partijen te komen voor Eissinga, die hen zal verenigen, 

indien niet.... etc. 
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Lyuwe Lubberts en Menck Jens dr (?) e.l. wonend te Warstiens  CONTRA      Feycke Hoytes 

wonend op ter Bild, als curator over Jan Jans, te Menaldum, en als borge onder remins citatie 

(?) van de interessen, onder verband zijner goederen voor Sibke Hansz en de conservatie van 

haar goederen wegens de goederen van Jan en Sibbel, originaal gedaagden. 

 

Dr. Jacobus Bouricius en Sixtus Peima als curators over Beidske Peima en Worp en Tsietske 

Peima. Req.  CONTRA  Hibbe Douwes, nom quo.  Het HOFF, gehoord de eed van Dr. 

Bouricius en Peima, bij welken zij verklaard hebben, hun verzoek niet per h. lites gedaan te 

hebben, restitueert de requiranten, jegens verloop van tijd, guedt hem alsnoch nog tijd van 

drie weken, aan hun predictie van getuigen,  en exhibitie van het testament, met de playdoye, 

mogen dienen, veroordeelt niettemin de requirant in de kosten van den processe.  

 

Douwe Epema, vanwegen Hessel Epema en Eelck Sixma zijn vader en moeder.  CONTRA  

Syts Haie dr. nagelaten weduwe van Wigle Auckes.  Ged.  Het HOFF doende recht op de 

versochte, condemneert de gedaagde te namptificeren de helfte van 625 car. gld. en ten 

principale in factis en in forma. 

 

Worp Peima impt  CONTRA   Marck Hampkes ged in conv en in reconventie.   

 

pag. 50.den 7 november 1600. 

Rennert Allards te Koudum CONTRA  Meynts, Jelle Obbes wed. Ged. 



Het HOFF condemneert de gedaagde met de requirant te procederen tot scheidinge en delinge 

van de gemeene huisinge ten processe gemeldt. en zoals hij bij de commissaris van den hove 

bevonden zal worden. en voorts om allen faictelijken attributen boven volgende sententien en 

bovendien het derdepart sampt drie vierdeparten van nog een derdepart costeloos en 

schadeloos af te doen. en verklaart de requirant tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar. 

Reserverende de gedaagde haar recht uit cracht van de (brieven ?) in date den 6 de juni 1593. 

jegens Geurt Epe dr. en haar heure defensien te CONTRAreren (?) en uit bewegende 

oorzaken compenseert de kosten 

 

Dirck Cornelis stijnbrender voor hem zelven onder hypotheek zijner goederen, c.d.r. en 

Johannes Jaspers tot Dokkum, als mede geinteresseerde.  CONTRA  Jan Hendriks ontvanger, 

ged.  In factis, voor volgende commissaris, binnen een mand peremptoir. 

 

10 november 1600. 

Walte Krijns, vanw. zijn huisvrouw, wonend ter Oele,  CONTRA  Buwe Intzes tot 

Tzierckgaast. Geapp.  In factis en in forma. 

 

Maeyke van Aerssen, wed van Johan van Aerssen, als het recht hebbend van wijlen Johan 

van Aerssen, wonend tot Embden.  CONTRA  Rixt, Thijs Jobs wed. te Staveren. Ged. 
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Engle Alles, c.d.r. voor Ancke Gabbe dr zijn huisvrouw, onder verband zijner goederen. te 

Hantum.  CONTRA   Pier Wytzes te Wynaldum en Benne Sickes tot Geedtserck (Giekerk) 

als naaste als naaste verwanten van Henne Wijtses, en voor zover naar achte tot sijn respect 

van zijn persoon, mag bestaan, van deselve Henne ende mede van de anderen vrienden van 

de v.s. Henne, procuratie hebbende voor alle de zelve onder verband van goederen. en c.d.r. 

In factis, voor voorgaande comm. v.d. Hove, te antwoorden voor post Pontiani, peremptoir, 

voor alle dilay. 

 

Dirck Jans, burger en lakenkoper binnen Leeuwarden, als curator over de kinderen van wijlen 

Hendrik Coops.in leven burger en goudsmid alhier nagelaten. en bij Gelts Wopke dr. 

jegenwoordige huisvrouw van Gerleff Rijcx mede burger en Goudsmit in deze stede; in echte 

getogen.  CONTRA  Mr. Jacob van Herbayum, advocaat voor deze Hove.; Wijbe Hebbes, 

burger in Leeuwarden. Syurdt Harmens onder verband zijner goederen, intervenierende voor 

Jan Jans, die op zich had geintervenieerd voor Keimpe Jelgers, en Sicke Tyallings te 

Wirdum.  In Factis voor voorgaande commissaris. 
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 Jfr Auck Donia wed. Fedde Haarda, appellant (...)  CONTRA  Marten Claasz nom ux. zo hij 

procedeert.  Het HOFF rechtdoende wegens voorgaande appoincten, en verloop van tijd 

ontzegt de requirant haar verzoek, condemneert niettemin de gedaagde in de kosten, tot 

moderatie van het HOFF. 

 

12 nov 1600. 

 Pieter Pieters Sickema impt.  CONTRA   Wytse Beima voor hem zelven en Pieter Charles 

vanwege zijn kinderen bij zijn overleden huisvrouw getogen. Het HOFF ordonnert te 

compareren voor Eyssingha, die de partijen zal verenigen, indien hij kan, indien niet hem te 

informeren op te faicten, in de presentatien (beschreven) 

 

Theodorus P(    )bly. ?CONTRA   Bronger Brongersma.  In factis, post Pontianus, 

peremptoir, voor alle Dilay. 

 



Mr Joannes Frankena vanwege Betteken Meynerts zijn wijff.   CONTRA Jacob Canter van 

Oosten. Het HOFF, zonder te letten op de geproponeerde exceptien, condemneert de 

gedaagde volgens zijn presentatie, in de 16e(?) artikel van het antwoord gedaan de impetrant 

te relaxeren en te laten volgen, de halve landen en de huizinge met zijn  annexen, te 

Driesterterp (Driesumer-) gelegen, mits betalende de gedaagde  de helfte der ...... aldaar 

gerapporteerd; en hem genoegzame cautie stellende, voor de helft van het ongerapporteerde. 

Omme van de gedaagde zijn recht aangaande de 224 lb;  de helft van 100 gouden guldens,  

sijn rechte bij nieuwe instantie (     )sal toebehoren  (etc) 
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Jacob Canter van Oosten, voor hem en mede onder verband zijner goederen, de rato 

caverende voor Machteld Arents dr zijn huisvrouw. Req. CONTRA   Betteken Meynerts dr. 

huisvrouw van Johannes Frankena.    Het HOFF voor compensatie en deductie de perchelen 

in de 2e, 3, 5,6,7,8,9e en 11,12, 13, 14, 14, 16, en 17e artikel genoemd, van de overgelegde 

specificatie, begrepen, bedragende de somma van 39 goudguldens, 18 stuivers. Ontsecht de 

requirant zijn voordere verzoek, onverkort, partijen en mr. Joannes Franckena in zijn eigen 

naam neffens heur pretensien, hun recht bij nieuwe instantie soo en daar sij vermeenen sullen 

verklaren onder voorgaande dedicatie de sententien van de  hove in date den 10 juni lestleden 

executabel. en compenseert de kosten.    

 

Tyepcke Goverts en Anna Here's e.l.  CONTRA  Wybrand Jurgiens en Goyck Hessels. e.l.    

Het HOFF condemneert de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 50 

carolusguldens. met de schaden en interessen. bij de impetrant door het ontberen van dien 

geleden en nog te lijden. en in de kosten van het proces, tot s'HOFFs taxatie.    

 

Cornelijs Roeleffs, wonend op het Heerenveen, imp in conv en ged in reconventie.  

CONTRA  Jeyp Gysberts en Wyts Intse dr e.l. op Ter Bandt in conv en reconventie. Het 

HOFF doende recht in conventie,verklaart de perchelen bij de impetrant in zijn in zijn 

rekeningen voor uitgave op de C.C. overgelegd exempt de 15e punt wel gestelt te zijn, dien 

volgens  gehoord de eed van de impetrant, tot verstekinge voor zijn aangeven (?) gedaan, 

condemneert de gedaagde in hengen dat dezelfde percelen, mede coopers ten processe 

gementioneerd, den impetrants betalinge steecken en aangaande den 18e post verklaart 

verklaart de impetrant onder de presentatien van de gelden van de gereserveerde cautie voor 

de winter te vallen stellen, gelijk ook tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar.  Reserverende 

mede de gedaagden hun recht jegens Jacob Annes en Jacob Aerens, gereleveerd, soo sij 

vermeeren sullen dezelve hun defensien te CONTRAreren en om redenen compenseert de 

kosten. Ende in reconventie recht doende verklaart de impetrant tot hun eis en conclusie niet 

ontvangbaar. 

den 13 nov 1600. 

Mr. Adriaan Cronenburg, in de naam en als cessie hebbende van Mayke Adriaans zijn 

dochter, die cessie hadde van de erfgenamen van wijlen Jancke Douwes. en mede het recht 

hadde van Saap (Saak)? Fyngie erfgenamen.  CONTRA     De heren Gedeputeerde Staten van 

Friesland.  Voor de commissaris, die hen zal verenigen, indien niet hem informeren op de 

feiten...  

 

Jw Wybes, te Sneek, voor hem en zoo veel nood het recht hebbende van Dirck Bottes.  

CONTRA  His Martens dr. Wed van Agge Jenckis tot Isbrechtum, voor haar ende 

geauthoriseerde entervenieur en en curateur, respectieve over bij de vs Agge getogen.   HET 

HOFF cond de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 500 gouden guldens van 28 

strs met schaden en interessen etc. en mede in de kosten. 
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Wlck Sicke dr. readsumerende de proceduren bij Sicke Wbles haar wijlen vader, als 

universeel erfgenaam, en Anna Cornelis dr haar wijlen vader (! erreur: moet moeder zijn)  

CONTRA    Wybe Syoukes tot Pingjum, en Trijnke Uble dr e.l.  In Factis. 

 

Pieter Jans voor hem zelven ende de rato caverende voor Eets Pieters dr zijn huisvrouw. 

Triumphant en impt van brieven van execututie.  CONTRA  

Watse Eelkes, burgemeester der Stede Leeuwarden voor hem zelve en mede uit de naam en 

vanwege wylen Anne Eelkes zijn zusters nagelaten weeskinderen. mitsgaders Dirck Gaukes, 

in de naam en vanwege Atke Eelke dr. zijn huisvrouw, gedaagden en opposanten.  Het HOFF 

verklaart de eiser niet ontvankelijk en compenseert de kosten. 

 

Jan Cornelijss ontvanger in de schattinge van de dorpen Olde-trijne. (........) Appellant, 

CONTRA  Gosse Pieters, als volmacht van Gerloff Oedses, Henrick Cleys, Griet Joannnes, 

en Albert Luitsens.   In Factis 
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Enne Kempes te Sneek, voor hem en Hotse Pieters als volmacht voor de erfgenamen van 

Bonne Lyklema. Req.  CONTRA  Jan Bonnes gerequireerde. 

Het HOFF Restituerende de requiranten tegens de verlopen tijd, accordeert henlieden de tijd 

van alsnog 14 dagen, om hun presentatien van getuigen te mogen doen, mits dat volgens de 

presentatie van de gerequireerde de heer Ulenburg met tegenstemming hij bij de requiranten 

voor getuige mag worden ; versteekt hem van van de judicatie de pricipale zaak, niet zal 

affholden en veroordeelt niettemin de requirant in de kosten tot s'HOFFs taxatie. 

 

Jan Swaan en Ancke Benes dr. echtelien.  CONTRA   Gerrijt Berends voor hem en en 

vanwegen Alijkt Carstes zijn huisvrouw, en o.v.b. goederen cav. de rato.   Het HOFF 

condemneert de gedaagde om de impetrant onder de presentatie bij hem gedaan, in den 10 

artikel van zijn repliek te betalen  de vierdepart van 530 gouden guldens met de schaden en 

intressen bij de impetrant te ontberen. etc. En mede in de kosten.  

17 nov 1600. 

Jfr. Tet van Douwema echte huisvrouw van Jr. Syds van Botnia. Grietman van 

Wijmbritseredeel appellant, resp appelleerde.   CONTRA  Juffr Bieuw Hilema (?) wed van 

wln Hopman Robert de Heuter, wonende binnen Groningen geappelleerde en gebruikt 

hebbende ratione appellationis.  Het HOFF verklaart beide partijen wegens het vonnis van de 

nederrechter niet bezwaard; en om redenen compenseert de kosten. 

 

Pag 57. Pieter, Anne Minnes, adsessor bij de gerechte van Stellingwerf Westeynde, en 

stelling in de Oldetrijne aldaar en mede voor Jantien, Meeus Pieters wed. Appellant.  

 CONTRA   Gosse Pieters wonend in Slikenburch, als mede erfgenaam van wijlen 

Swaantie Martens bij testament geinstitueerd zijnde met enen Jan Martens, Swaenties 

broeder,en als cessie en transport hebbende van deselve Jan Martens, en door dien als 

gesuccedeerd zijnde in alle Swaentiens nagelaten goederen akten ende gerechtigheden. 

Geappelleerde.  Het HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe 

sententie recht doende, verklaart de geappelleerde, originaal impetrant, tot zijn eis en 

conclusie voor de nederrechter genomen jegens de appellant, originaal gedaagde onde 

presentatie bij hem in de 80ste artikel van zijn reprochen en solventien gedaan niet 

ontvangbaar en om redenen compenseert de costen.  

 

Heert Pieters Requirant  CONTRA  Douwe Abbes. Gereq.  Het HOFF restituerende de 

Requirant jegens verlopen tijd en achtervolgende actien accordeert hem alsnog de tijd van 

drie weken om zijn presentatie te mogen doen. condemneert niettemin de requirant in de 

kosten .......  
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Neeltien van Dalen wed van Jan van Voort als moeder en wettige voorstanderse van het kind 

bij de v.s. Jan .  CONTRA  Harmen Forck gedaagde.  Het HOFF condemneert de gedaagde 

de impetrant te betalen de twee derde parten van 24 guldens, met de schaden in intressen (etc) 

Verklarende de impetrant tot haar vorderen eis niet ontvangbaar en om redenen compenseert 

de kosten.   

 

Neeltien van Dalen voor haar kind bij wln Jan van Voort geprocreerd, haar overleden man.      

CONTRA        Willem van Gesseler .  In Factis.  

 

Govert Jans als man en voogd van Syuw (Syuke?) Aelwa, zijn huisvrouw, impt in conventie; 

en ged. in reconv.   CONTRA    Sybold van Aelwa en Juffr. Gerland (doorgehaald Hoytema) 

Aelwa, voor hem zelve en Mr. Hoyte Hoytema inde naam van zijn kinderen bij wijlen Juffr 

Bauck Ailwe geprocreerd c.d.r in conv en reconventie.   Het HOFF doende recht in conventie 

cond. de gedaagde met de impetrant te procederen tot ontscheidinge van partijen landen inden 

processe gementioneerd. (pag 59). ende gedogen dat de huizinge daarop staande zullen 

worden geprijsteerd(?) en bij den hove getaxeerd, ende de impetrant zijn landen en de 

huizinge vrij maken, mits betalende hetgeen bevonden zal worden te behoren en ende mede 

den impetrant laten volgen 19 ggld en 25 strs. ewiger rente sedert den jaere 1580. excluis de 

quoten ende naar advenanten zijn landen onder Syboltsma behoort, en volgende sententien 

van den hove over de partijen uitgesproken, van de datum 16 juli 1599. met de schaden en 

intressen vandien. Verklarende de impetrant tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar. en 

condemneert de kosten van het proces tot s'HOFF taxatie. Ende in reconventie, recht doende 

verklaart de impetrant tot zijn eis en conclusie aangande de percelen bij de sententie van de 

16e juli 1599 affgedaan, niet onfvangbaar, en cond de gedaagde mede in de kosten  van de 

produktie van de respektieve gevalle tot s'HOFFs taxatie, ende neffens de onafgedane 

perchelen, cond partijen te compareren voor dr. Baarte Idzaerda, raad ordinaris voor gaande 

commissaris, die henlieden zal verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op de 

facten in de producten bevonden.  

 

Govert Jans als man en voogd van Syucke Aelwe zijn huisvrouw.  CONTRA  Gerrijt Wytses 

te Witmarssum, ged.  In factis, ......   

 

Sybolt Aelwa en Jfr. Gerland Aelwe voor hen zelven en Hoyte Hoytema in de name van zijn 

kinderen bij wijlen Bauck Aelwe. geprocr en c.d.r.  CONTRA Govert Jans als man en voogd 

van Syucke Aelwe zijn huisvr. en Gerrijt Wytses ged. In Factis voor de voorg. comm 

Idsaerda.    INDE MARGE; Nota also dese proceduren zijn ge...... aan de proceduren, waarop 

de volgende sententien gegeven wordt, zullen de.... sinds(?) inhi.... op de h..ruicralendach 

gepronuntieerd te worden. 
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Ernst Van Gosslinga en Wytse van Cammingha tot Weidum als geauthoriseerde executeuters 

over de nagelaten weeskinderen van wijlen Fedde van Haarda. bij Juffrouw Auck van Donia 

getogen en de proceduren bij de vs. Fedde. Geinstitueerd.  CONTRA   Tyerck Ryeurdt Bants 

te Franeker als voorstander over Jonge Kempe van Donia.  Het HOFF condemneert de 

gedaagde aan de impetrant te betalen de somma van 173 dalers, van 30 str het stuk. met 

schaden en in interessen bij de impetrant te ontberen, nog te hebben en te lijden tot de volle 

betaling. Ongekort de gedaagde nopens zijn profijten zijn recht jegens juffrouw Auck Donia 

te relaxeren. Zo en deselve der defensien ter contrarie ende condemneert de gedaagde in de 

kosten.   

 

Tyalling Johannes te Makkum, appl CONTRA  Jelke Symons voor hemzelven en c.d.r. voor 

Anna Reyners dr.  In Factis ; in forma.  

 



Pybe Idses zn Tsiaarda wonend op de Jouwer in Haskerland. CONTRA  Wpke van Burmania 

binnen Leeuwarden. Het HOFF verklaart de eis en conclusie jegens de gedaagde niet 

ontvangbaar en condemneert hem in de kosten. 
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21 november 1600.  

Sypt Ritskes Requirant en resp gerequireerde CONTRA  Gerrijt Radijs, als voogd en bij de 

Hove geauthoriseerde Curator over Auck Ritske dr zijn huisvrouw, gerequireerde en 

respectieve requirant   Het HOFF doende recht op de eis van Sipt Ritskes verklaart de 

sententie van de 20 ste decembris lestleden ter fine van 618 caroli gulden en twaalf stuivers 

executabel dien volgende condemneert de requireerde om deselve 618 lb12 strs ,met de 

schaden en intressen vandien, sedert de 1e januari 1599 incluis hem requirant te voldoen en te 

betalen, onverkort met R... den gerequireerde zijn recht neffens drie goudguldens van zijn 

anpart in Jelmersma ontvangen. zo deselve tussen partijen niet zijn verrekend. En 

condemneert de gerequireerde in de kosten van den processe tot des HOFFs Taxatie. Ende 

recht doende op de eis, bij de heer Radijs in zijn qualiteit genomen, soo ter liquidatie van 

d'anparten van de twee duizend en 200 g.gld. in een partije ende van t' geschenk van 50 

goldguldens, in een ander partije, ende alsook d'ampliatie van de commissaris gevolgd taxeert 

de beide v.s. anparten, met de interessen vandien, tot de leste october lestleden, incluis ter 

fine van 168 car gld. 2 1/2 str. des dat oock h.... den gerequireerdes, Sipts partijen, ende recht 

men verbetering, voor dienstig Requirants kwoten van de landen door het leggen van de weg, 

verbeteringe van Graft en anderssinds, sinds sijn dood gerekend, over de huren, en dat de 

exceptien van de volgende sententien, van de 20 goudgulden d..... v.s tot summa van 168 1/2; 

zijn voortgang ende reserverende deze requirant zijn recht nopens de legaten van Wijlen 

Bauck Ammema, tegens degenen hij bevinden sal, sampt hetgene, de gerequireerde verklaart 

hem requirant tot zijn vorderen verzoek niet ontvangbaar, en om redenen compenseert de 

kosten.  
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Wybe Edses voor hem en zijn dochter,te Leeuwarden.  CONTRA  Jijsch Sicke dr. voor haar 

en vanwege de kinderen bij wln Jacob Pieters in echte getogen. In Factis en in forma.   

 

Cornelis Leenderts Swaantjen van Iiewen (?) burger in Leeuwarden, als volmacht van Lenert 

Jans Swaentie van (idem) voor haar zelf en als conjuncta persona.  CONTRA  De heren 

gedeputeerde staten van Frieland, en Allert van Sierksma  Het HOFF condemneert de 

gedaagden de impetrant te betalen de fine van 68 car. gld en vier stuivers en ses Do.... met de 

schaden en intressen bij de impetrant, door het ontberen van dien sedert de litescontestatie 

gehad en geleden etc. onverkoert de partijen hun recht tegen Malkanderen en hun bewijzen 

zo zij ... en om redenen compenserende.   

 

Anna Tyallings, wed van Rindert Tyaards zn Wans (?) in der Ylst. CONTRA Foppe 

Bernardus Wans (?) hun vader en als conj pers de rato caverende. Het HOFF condemneert de 

gedaagde om om met de impetrant te procederen tot tot scheidinge en delinge van de 

twaalfde halve podemaat lands, ten processe gementioneerd, die volgens de impetrant onder 

haar gedane presentatien daarvan de helfte te laten volgen, met de vruchten en profijten ende 

melioratien bij hem daarvan genoten sampt schaden en intressen. (etc).  Ende vermits uit de 

proceduren bevonden is dat de presentatie in zekere andere poincten ten processe genoemd, 

onder de eed van calumnia verklaard heeft hetgeen hij in deze bekend onwaarachtig te zijn. 

Ordoneert haar van 't .... tot profijt van de Hoogcheit te betalen de somma van 23 car. gld. en 

om reden compenseert de costen.   

 

Dirck Henricx Lakencoper te Amsterdam, als adsignatie hebbende van Tyerck Pieters 

Teetlum.  CONTRA  Joachim Hoppers Secretarijs van Wijmbritseradeel.  Het HOFF 

condemneert de gedaagde om de impetrant onder de presentatien in de 7e artikel van zijn 



repliek gedaan te betalen. de somma van zesenzestig car gld. en vierdehalve stuivers. met 

schaden en intressen etc. en comp de kosten. 

 

Allard Feckes burger binnen Leeuwardt;in conv en reconv.  CONTRA Tade Tijsses te 

Wanswert, in conv en reconv.  Het HOFF doende recht in conventie, condemneert de ged de 

impetrant te betalen de somma van seven en seventig gouden guldens, met de schaden en 

intressen etc. en verklaart de impetrant tot zijn vordere eis en conclusie niet ontvankelijk. 

Condemneert de gedaagde in rconventie en in de costen van de processe tot s'HOFFs 

tauxatie. 

Pag 64. 

Homme Jelles wonende in de Diken impetrant. CONTRA  Enne Agges in de Hommerts; Ids 

(?) Pieckes te Wykel; vanwege de Successeurs, van Hinne Agges en Wijbe Agges, Breutick 

vanwege Gants Agge dr mede in de Hommerts.  In Factis.  

 

Heere Jans, old Burgemeester te Franeker Requirant. CONTRA  Juke Claes zn te Franeker.  

Het HOFF condemneert de gedaagde omme  mette penningen van  Otte Claessoon ontvangen 

de Requirant te betalen en voldoen alsulke summa, van de penningen als hij Requirant aan 

Trijn Jonge dr heeft moeten uitkeren. en condemneert de gedaagde in de kosten van het 

proces tot s'HOFFs taxatie.  

 

Sierd Lamberts en Eelck e.l bij 't Vliet buiten Leeuwarden als cessie hebbende gekregen van 

Mr Georgien Gerbrands als curator bonorum over de goederen van Wijlen Wijtse Dreuwis. 

Req. CONTRA  Barbara Geert Reysens wed. als moeder en wettige voorstanderse. over haar 

kindern bij de vs. Geert geprocreerd. wonend binnen Leeuwarden.  Het HOFF verklaart de 

impetranten jegens hun eis en conclusie niet onvankelijk. en om redenen compenseert de 

kosten.  

Pag 65.  

Jan Piers en Rinke Harmensdr, e.l. te Dokkum, als recht hebbende van Pieter Jans hun vader 

en schoonvader.  CONTRA  Evert Sytses en vanwege Aeltien Jacobs dr, zijn huisvr. ged. Het 

HOFF condemneert de gedaagde om de impetrant te betalen de somma van eenhonderd 

gouden guldens, à 28 strs t'stuk met de schaden en intressen (etc) en mede in de kosten van 

het proces. 

 

Marten Molles binnen Leeuwarden, voor hem en vanwege Auck zijn zuster, impt   CONTRA   

Lam Harmens wed. van Lyeuw Molles in leven secretaris der stede Dokkum. Ged.  Het 

HOFF ordonneert partijen te komen voor de commissaris, die hen zal verenigen, indien hij 

kan indien niet hem informeren op zekere punten van Offitie.  Punten.  Wanneer Lyewe 

Molles is gestorven.  ...  als Marten Molles en Auck zijn zuster zijn geweest ten tijde van het 

versterven van Lyuwe Molles. 

 

Jacob Hommema te Koudum, wed. van Dirck Hommema, en het recht hebbende van haar 

dochter Req.  CONTRA    Jfr Auck van Hoytema wed van vln Juw van Andringha te Sneek 

als moeder en tutrix over haar kinderen bij de zelve Andringa geprocreerd. ged en excipiente.   

Het HOFF rejecteert de exceptie, condemneert de gedaagde peremptoir te antwoorden, des 

dat sij de middelen ten pricipale zal mogen gebruiken reserverende de kosten. 

 Pag 66.  

Gerryt Dircx zn Triumphant. CONTRA  Kempe Jelgers gedoemde.  Het HOFF taxerende de 

vergunning van des triumphants anpart, hem naar de grotigheid van de 15 pm lands in de 

graesfenne competeert, met de intressen van dien, ter fine van 64 g.gld en 19 stuivers en 4 

penningen. en om redenen compenseert de kosten.  

26 nov 1600.  



Rinck Martens tot Oosterzee en Jan Gaukes tot Delfsterhuizen, als geauthoriseerde 

voormombers over de nagelaten weeskinderen van Sybrich Tible (?) dr. voor haar en bij 

wijlen Bruyn Jans.   CONTRA  Mr Folckert Ockes wonend op de Jouwer.  En Jacob Tyaerds, 

Sytse Gerkes tot Sonnega, Rencke Jellis, Jemme en Tzumme Buwes zonen tot Haskerhorne 

en Gijsbert Wabbes mede in de Horne, en Gele Eyles gedaagde.  In Factis. 

 

Reyner Reyners en G(D?)reuws Hommis Hoeck beide burgers in Leeuwarden, CONTRA  

Jacob Benedicty.  In Factis artikelen(?) peremptoir voor alle Dilay. 

Pag 67.  

Geese Merx wed. burgeresse in Leeuwarden impt. CONTRA Lykele Joachims en Geert 

Joachims voor hen zelven en zich mede dragende als volmacht van de ingezetenen of 

gemeente van Oldeholdpada (!) Het HOFF gehoord de eed van de impetranten tot 

vertekeninge van haar algereden gedaan, condemneert de gedaagden den impetrant te betalen 

de somma van 46 gd glds van 28 strs t' stuk met de schaden en intressen .. (etc.) en 

compenseert de kosten.   

 

Geertien, Hans Pijls wed te Sneek als het recht hebbende  van Jacob Herts kinderen aan 't 

Heerenveen impt. CONTRA  Cornelis Roelofs.ged. Het HOFF condemneert de gedaagde de 

impetrant de somma van 432 car. gld. à 20 strs. met de schaden in intressen ..etc. en mede in 

de kosten.   

 

Wybrand Reyns en Tiede Boyes tot Echten in hun qualiteit als requiranten. CONTRA  Jan 

Gyelis als volm van de gemeete van Echten. Het HOFF ontzegt de requiranten hun verzoek 

en condemneert hen in de kosten.   

Pag 70  

 Feycke Hobbes, Jan Cornelis, Jan Eylings Claes Wypkes ende Geert Geerts (?)CONTRA    

Tyamme Pieters, Pieter Seerps, Willem Seerps en Douwe Cornelijs en Timen Hobbes 

gedaagde.  Het HOFF condemneert de gedaagde de impetrant te betalen de somme van 400 

car gld. met de schaden en intressen ..(etc) onver ... zoo wel de gedaagde als de impetrant hun 

recht jeegens malkanderen soo sij vermeeten zullen en condemneert de gedaagde in de kosten 

van den processe tot s'HOFFs taxatie.   

 

Anna Dircx zn in Sint Jansga. Impt en geëxcipieerde.  CONTRA  Jarich Cornelis en Auck 

Taynge e.l. binnen Worckum intervenierende voor Hylcke Ewes en zijn Wijff. Het HOFF 

Rejecterende de exceptie, condemneert de ged. en excipient op de eis van de impetrant onder 

zijn gedane presentatie, peremptoir te antwoorden: reserverende de kosten tot uiteinde van de 

principale zaak. 

 

Popcke Buma te Ackrum en Weyn Broersma bij Oldwoldmer zijl als mediate erfgenamen 

van Balling Buma hun oldevader.  CONTRA  Ept en Auck Lyuwe zonenvoor hun zelf en als 

conjuncta persona voor Wijke en Dijuerd Lyeuwe zonen. ged. In factis. 

 

Minnert Rinnerts als mede voorstander over Haytse Rinnerds lijndraaier, zijn broeders 

weeskinderen voor hem en en vanwege Jan Harmens mede voormond te Leeuwarden. 

Impetrant.  CONTRA  Jan Dircx tot Menaldum als erfgenamen van Jan Jans zijn zoon, 

Romcke Harmens aan st. Annaparochie Marten Harmens aldaar, de huisvrouw van Marten 

Harmens aldaar, de huisvrouw van Tyerck Pybes te Ferwerd, Jasper Wyb(ren)s als vader en 

voorstander van zijn kinderen bij zijn overleden huisvrouw getogen als erfgenamen van 

Harmen Jans ; gedaagden.   Het HOFF condemneert Jan Dircxs in zijn qualiteit omme mits 

ontvangende behoorlijcke koopbrief de impetranten van de koopbrief te passeren en te doen 

hebben behoorlijke ......      ende voorts om de presentatien in den 31 en artikel van het 

replijck gedaan de impetrant te betalen in verminderinge van de eerste termijn de somma van 



50 car. gld te meije 1599 verschenen met 122 gelijke guldens en tien stuivers verschenen 

meije lestleden ende voorts alle naastvolgende jaren op den eerste mei gelijcke somma van 

van 122 c.gl tien stuiver met schaden en intressen sedert de respectieve twee verschijndagen 

gehadt en geleden ..(etc) tot dat de volle koop van 812 gelijke guldens 10 stuivers zullen zijn 

voldaan en betaald. Condemneert voorts de medegedaagden in hun qualiteit onder de 

presentatien van de 42 de artikel, van het zelfde repliek de impetrant tot volle betaling van de 

v.s. eerste termijn te betalen de summa van 150 car. gld. metten schaden en intressen gehad 

en geleden  etc en in de kosten tot s'HOFFs taxatie.   

 

Pag 70. 

Claas Jans z als oldevader ende curator over Pieter Tyaaerds zns kinderen bij Grietken zijn 

dochter getogen sampt de capteyn Jan Timens Scheck, als geprefereerde creditueren van 

Marten Claasz en Grietke Klaas dr.e.l. Impt.  CONTRA   Tyerck Pieters Teetlum ged.    Het 

HOFF verklaart de perchelen zilverwerk bij de gedaagde ontvangen, luit zijn recepisse ten 

processe overgelegd, de impetranten voor hem achtervolgende gehypothequeert, ende 

dienvolgende condemneert de gedaagde de impetrant als voor hem ge (per?) fereert deselve 

perchelen te restitueren met de schaden etc. sedert de litiscontestatie. Om daaraan "ad con? 

currentie ?” qua auctoritate haar achterwesen te leveren ende wijderen compensatie dienst (?)   

 

 Doctor Hero Schingen  advocaat van dezen hove, als curator Litis ad huic actum over Dirck 

Dieuwes t' nagelaten weeskind van Dieuwe Dircks en Barber .....  gewoond hebbende binnen 

Leeuwarden. Impetrant    CONTRA   Tyerck Feyes en Pieter Douwes. ged en excipienten.  

Het HOFF rejecterende de exeptien, condemneert de gedaagde op de eis van de impetrant 

onder zijne presentatie in het dupliek gedaan peremptoir te antwoorden, reserverende de 

kosten. 

 

Jan Bartels te Tzum  als cessie hebbende van Abbe Annes te Reinsmageest. CONTRA   

Andries Wybes te Cubaard, als geathoriseerde voormond over het nagelaten weeskind van 

wijlen Lyeuwe Lyeuwes, in leven gewoond hebbende tot Tsum   Het HOFF condemneert de 

gedaagden de impetrant te betalen de summa van eenenzestig dalers van 30 stuivers het stuk. 

metgaders de kosten en intressen van dien etc. en mede in de kosten.  

Pag 71.   

Sybren Epes Adama bij Kollumerzijl, CONTRA     Douwe Eelkes, geappelleerde.       Het 

HOFF doet te niete het vonnisse van de nederrrechter, en bij nieuwe sententie recht doende, 

condemneert de geappelleerde, origineel gedaagde om de appellant, origineel impetrant, te 

betalen de summa van 54 dalers, van 30 stuivers het stuk. met schaden etc. , en om redenen 

compenseert de kosten.       

De 29e okt 1600. 

Folkert Syucx als cessie hebbende van Albert Oudast (?) van Amsterdam. Impetrant.  

CONTRA  Seerp Jans en Syouck e.l. te Leeuwarden.   Het HOFF condemneert de gedaagde 

de impetrant te betalen de somma van 24 car. gld 10 strs van 20 str het stuk, met de schaden 

en interessen etc en in de kosten.   

 

Trijn Jonge dr. te Harlingen impt. CONTRA  Ipke Ipkes te Kimswert en Pieter Bonnes.Het 

HOFF gehoord de presentatie van de impetrant, bij welken zij verklaart heeft de geëiste 

schulden goed ende oprecht te wezen, condemneert de gedaagde aan de impetrant te betalen 

de somma van twee en ( )wintig car. gld en zes stuivers. met de schaden, de intressen etc. en 

compenseert de kosten.   

Pag. 72.    

Tryn Jonge dr. te Harlingen  CONTRA   Ipcke Ipckes te Kimswerd en Isbrand Andringa.  Het 

HOFF gehoord de eed van de impetrant bij welk zij verklaard heeft de geeiste schulden 



oprecht te wezen condemneert de gedaagde om de impetrant te betalen de somma van 83 car. 

gld. op 20 strs gerekend. met de schaden en intressen sedert de litiscontestatie.  (    )    

 

Egbert Gerloffs appellant  CONTRA    Taecke Taeckes en Bientse Sybrants burgers in 

Leeuwarden. als voormonden over hun respectieve huisvrouwen.  Het HOFF verklaart de 

appellant bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.  

 

Douwe en Juw van Harinxma Requiranten  CONTRA  Gerlant van Harinxma en Wlcke 

Solckema.  In Factis in Forma. 

    

Jan Heres als curator over Romke Ede zn zijn zwager.  CONTRA   Brecht Harmens wed.van 

wijlen Ede Pieters tot Folsgare.   T'HOFF doende recht in conventie verklaart de appellant bij 

het vonnisse van de nederrechter niet bezwaard. en condemneert hem in de kosten en in 

reconventie recht doende in factis en in forma.   

pag 73.  

Inske en Gerrijt, Gerrijt Floris dochteren, CONTRA  Jacques Fedman (?) als voogd van 

Mayke Gerrijts dr. zijn huisvrouw, en Adriaan Willems als voogd van Lijsbeth Gerrijts zijn 

wijff. En Geert Gerrijts voor haar zelf.   Het HOFF zonder te letten op de reprochen, zo verre 

het als voor de mederechter gemoveert, condemneert de appellanten om curatoren ad litem 

over hun (.................) en te gehengen dat de enige citatie over hen bij de gerechte der stede 

Leeuwarden werd geordonneerd en geauthoriseerd. 

 

Syds van Scheltema, volmacht van Laas van Jongama, Hessel en His Feitsma als moeder en 

wett. voorst over haar kinderen by Hessel Meckmans  geprocreert, Jacob Jacobs als 

armvoogd te Dokkum. Jan Jans Wederspan, Gerrijt Harinck (  ) en Meus Jacobs binnen 

Dokkum.  CONTRA  De magistraat van de stede Dokkum, in de naam van dezelve stad.  

Voor voorgaande commissaris Hillema die partijen zal verenigen indien niet hem zal 

informeren op de faicten in de processe bevonden. 

 

Jarich en Poppe Wtses, als volmachten en Curateurs van Willem Claassens kinderen bij 

Jantien Wtse dr. getogen Requiranten. CONTRA  Dr. Suffridus Nijenhuis, als curateur litium 

over Jonge Sybrands jongste kinderen. In Factis voor voorgaande commissaris.   

Pag 74.   

Bot Aede dr. wed van Marten Pieters te Aalsum op Mockema en Aede Martens impetranten 

en excipienten. CONTRA  Gerrijt Jans dr, Excipiente. Het HOFF rejecterende de exceptie 

condemneert de gedaagde te persisteren (?) op de eis van de impetranten te antwoorden en 

reserveert de kosten.   

den 2 den dec 1600.     

Ipke Ipkes Algra  CONTRA  Sap Piers dr. In factis en in forma voor voorgaande commissaris 

en voor alle dilay.   

 

Adriaan Cornelis Cuyck van IJssel  CONTRA   Lenert Adriaans aan St. Anna Parochie.  

Voor de commissaris om te verenigen en voorts op poincten van offitie. - Of Joost Jans 

mede-erfgenaam ende salvatij ? van de gedaagde genoemd  is geweest, d'abrenc van Jacob 

Hayes of Doy Philips. Ende van wie en in wiens regard de penningen ontvangen heeft. 

 

Griet Gerrits dr. wed. van wln Jan Tapper. voor haar en als moeder en voorstanderse van haar 

kinderen bij dezelve geprocreert, en in die qualiteit resumerende de proceduren, bij dezelve 

geinstitueerd.  CONTRA  Rintse Datis geappelleerde.  In factis.   

Pag. 75.  

 Mr. Rintse Martens schoolmr. aan St Jac.Par.  CONTRA  Cornelis Ulbes voor hem en zijn 

huisvrouw, te Tiemarum.  Het HOFF condemneert de gedaagde onder de presentatie bij de 



impetrant in zijn 32 artikelen van zijn repliek gedaan den impetrant te betalen de interest van 

de vijfentwintig car. gld. en tien strs principaal volgens de obligatie, ten processe overgelegd. 

alreedt sedert de verschijndag sedert dien verschenen en om redenen compenserende de 

kosten. 

3 dec 1600   

Tyepcke Goverts voor hem en zijn huisvrouw.   CONTRA  Ferck Claeszn voor hem zelven 

en onder verband van zijn goederen caverende de rato voor Ens (?) Jacobs dr.   Het HOFF 

condemneert de gedaagde de impetrant onder zijn presentatien in de replyk gedaan de somma 

van 209 dalers. van 30 strs t stuk.met de scade en intressen etc. en mede in de kosten van het 

proces.   

 

Aaff Claas dr wonende te Sneek.  CONTRA  Anna Claas dr wed. van Wpke Agges en Claes 

Wpkes wonende binnen Leeuwarden.  In Factis en in forma 

 

Steven Stoffels brouwer tot Delft impt.  CONTRA  Peter Sipkes burgemeester te Stavoren.   

Het HOFF ordonneert de partijen te komen voor de commissaris die hoorden van Tyalling 

Johannes rekenboek voor deselve te verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op 

zekere poincte van offitie.   Poinct.  Oft binnen Delft observantie ofte gewoonte is dat recht 

gedaan wordt, tegens borgen, die hoewel niet sijnde bij de coopluiden van de brieven van 

borgtocht aen coopluiden hem verbonden. 

Pag 76.   

Jan Jansz Groen burger binnen Leeuwarden   CONTRA  Bauke Gerleffs van 

Beetgummermolen. In Factis, te antwoorden voor alle dilay.   

 

Meinte (Monte?) Renicks binnen Leeuwarden, voor hem en onder verband zijn goederen, 

caverende de rato voor Eets Piers dr zijn huisvrouw.  CONTRA Douwe Birdes, voor hem en 

nomine Uxoris ged.  In factis en te antwoorden voor alle dilay.  

 

Feycke Tyaerdts wonende aan St Jacobs parochie op t' Bild.als vader en legitimus 

administrator over Doecke zijn zoon bij Syts Aede dr. in echte geprocreerd. Impt  CONTRA  

Sasker en Wime(.) Isbrants zonen tot Steens en Frerik Saepe zn te Firdgum, ged in conv en in 

reconv.  Het HOFF doende recht in conventie, condemneert Sasker Isbrants een der 

gedaagden, om den impetrant ter sake van wondingen, in questie te betalen de somma van 30 

gouden guldens van 28 strs het stuk, aan hem te refunderen, het metselloon met de schaden 

en intressen, bij de impetrant door versuimenisse uit ....  van de vs. verwondinge gehad en 

geleden en condemneert de mede gedaagde in kosten van de processe, tot s'HOFFs tauxatie, 

en absolveert Nanne Isbrands ende Frerik Serps en medegedaagde van de ies en conclusie 

compenseert de kosten, van de proceduren, (....)  en in rconventie rechtdoende verklaart de 

impetrant tot hun eis en conclusie niet ontvankelijk.en uit bewegende redenen compenseert 

de kosten. 

den 4 den decembris 1600.   

 

Ints Here dr. op ter Joure.  CONTRA  Cornelis Tyercks burger en bakker te Leeuwarden.  Het 

HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrrechter niet bezwaard en 

condemneert hem in de kosten van het proces.    

Pag 77.  

Hisse Peters te Balck  CONTRA  Lolcke Gosses te Balck. Het HOFF doet teniet het vonnis 

van de nederrechter en bij nieuwe sententie rechtdoende condemneert de geappelleerde, 

originaal gedaagde de appellant originaal impetrant de somma van 16 car. glds met de 

schaden en intressen etc.  sedert de litescontestatie geleden  en om redenen compenseert de 

kosten. 

 



Saack Frericks dr. CONTRA Juffr. Maxmiliana de la Marecoque en d'Arenberch huisvrouw 

van Jonker Rienk van Dekema.  In Factis, in forma.  

 

Otte en Jan Allards zonen Heixan als cessie hebbende van Lieuwe Lieuwes en Rieme 

Benedix dr. te Ferwert. Impt  CONTRA  Ritske Reencx voor hem zelven en Philippus van 

Tongeren geeligeerde en geauthoriseerde curator over Anna Ditcxs dr.  In Factis en in Forma 

voor Alle Dilay.  

 

Cornelijs Willems van Uhl, koopman van Utrecht, triumphant   CONTRA  Sem van der Does 

te Beetgum als curator over Isbrand Andringa  en als voogd van Jfr Cent Isbrands zijn 

huisvrouw en Poppe Andringa wonend op't Ameland. Gedaagden.  In factis en in forma en 

voor alle dilay. 

 

Pag 78. Wybe Syoukes tot Pingium, voor hem zelve en vanwege Trijn Wlke dr. zijn echte 

huisvrouw, appellant.  CONTRA  Wlck Sickes voor haar zelve en als erfgename van wijlen 

Sicke Wlckes, haar vader en mede als erfgenaam van Anna Cornelis haar moeder. en 

caverende de rato Renunciatie S. C. Velleiani voor de andere erfgenamen en als conjuncta 

persona en resumerende de proceduren door de vs. (    ) mede geinstitueerd.   

 

Den 5e decembris 1602.   Claas Alberts wonende binnen Franeker, voor hem en  voor Dirck 

Alberts zijn broeder, en daarvoor als conjuncta persona de rato caverende, en adproberende 

hetgeen bij zijn broeder is verhandeld, en geconsenteerd vanwege Claas, hemzelf.   CONTRA   

Syouke Ruurds Bant en Douwe Nijenhuis. Ged.  Het HOFF verklaart de eis en conclusie 

jegens de gedaagde genomen, niet ontvangbaar en cond hem in de kosten.   

6 dec. 1600   

Minne Reiners impetrant  CONTRA  Jelke en Tyerck Gosse zonen. te Eestrum.  Het HOFF 

verklaart de eiser voor een zesdepart erfgenaam van wijlen Rennert Gerkes en Thet Thomas 

dr. zijn impetrants overleden vader en moeder. ende voor een vijfdepart erfgenaam van Jelle 

zijn broeder. Dienvolgens condemneert de gedaagde, de impetrant te laten volgen de 

zesdepart van de goederen door Reiner en Tet nagelaten en een vijfdepart van de goederen bij 

Jelke achtergeelaten.en dat onder genoegzame inventaris met eden gesterkt, met de vruchten, 

profijten en emlumenten bij heuren daarvan genietende sampt schulden en intressen bij de 

impetrant, gehadt en geleden , etc . Verklaart hem tot de vordere eis niet ontvankelijk ende 

kosten tot s'HOFFs taxatie.   

 

Roeland van Achelen te Ferwert,   CONTRA   Hans Douwes aldaar.   Het HOFF 

condemneert de gedaagde de impetrant te betalen van de poincten ten processe verhaald, de 

somma van 8 gd gld, a 28 strs. ende weder te doen maken de hekke, en heck palen, en 

anderzins bij de impetrant te brooken en vernietigd. verklarende de impetrant tot zijn 

vorderen eis tegen de gedaagde niet ontvankelijk. cond de gedaagde in de kosten tot s'HOFFs 

taxatie.   

 

Wytse Reiners metsler binnen Leeuwarden, impt   CONTRA   Hendrik Jans  apotheker en 

Jelle Pieters burger in Leeuwarden als geordonneerde cur. lit. over Geert Gerryts dr.  In factis 

voor Haringsma voorgaande commissaris peremtoir te antwoorden en voor alle dilay.  

  

Tryn Hendriks dr.  CONTRA   Fonger Jelgers als curator over Cornelis Arijs. Voor de 

commisaris om te verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op de faicten.   

 

7 dec 1600.Anneke Tyaardts impt en triumph. CONTRA  Evert Hinnes. Het HOFF, .............  

ter fine van 83 car gld en 8strs. cond de gedaagde dat de punten bij het gerecht van de stad 

Ylst uitgesproken de 28 apr 1595, bij fine van de Hove 30 mei 1598, geconfineerd (?) nopens 



de interesse ndaarin geroerd, tot de vs. fine hare voortgang zal hebben. en condemneert de 

gedaagde in de kosten. 

 

Pag 80. 

Balling Popkes  CONTRA  Ritske Jylds (?) te Oldewolde. Het HOFF condemneert de 

gedaagde om de acte in dato den 4 mei 1597 ten processe overgelegd te casseren ende de 

impetrant de aangedane misere te boeten mette suivering van vier golden guldens van 28 strs 

het stuk, verklarende de impetrant tot sijn voorderen eis en conclusie neit ontvankelijk. En 

cond. de gedaagde in de kosten van het proces tot s'HOFFs taxatie.   

 

Jonge Jarichs en Jan Cornelis burgers in Leeuwarden, en Tyalcke Ulkes burger binnen 

Harlingen.  CONTRA  Jacob Stevens, Dirck Willems en Thomas Thomas als volmachten van 

de parochie op het Bildt; intervenierend voor Jelger van Feitsma raad en rentmr. generaal in 

Friesland.  Het HOFF verklaart de eiser niet ontvangbaar. 

 

Den 9 de dec 1600.  

Thomas Pieters wonend binnen Leeuwarden als crediteur en mede volmacht van de 

crediteuren van Jan (Jay?) en Hobbe Hermana  triumphanten en impetranten van Brieven van 

Executien. CONTRA   Hessel van Hermana, als voormond over Hessel en Wybrand van 

Herema, wijlen jfr Wlck van Hermana jongste weeskinderen. gedaagde en opposanten.  Het 

HOFF cond. de gedaagde zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. en om redenen 

compenserende de kosten.   

Pag 81.   

Adriaan Lenerts zoon Cuik van Yssel,  CONTRA  Lenert Adriaanszoon te St Anna Par. Het 

HOFF condemneert de gedaagde om de impetrant de volle honderd carolusguldens ten 

processe geroerd, met de schaden en de interessen te laten volgen. met de penningen uit de 

goederen van Jacob Haies ontvangen ofte genoten, en om redenen compenserende de kosten. 

dit volgens Jan Johans, den 9 de maart 1601. als des ............    

 

(Nota in de Marge.) Dat mijne Heren zijn geresolveert om jegens de 19... ops(?) 

eerstkomenden, in persoon 't presentschap ende 't verstaan door Philips Joost Jans, Lenert 

Adriaans en Lenert Jacobs. 

 

Anna Wybe dr te Sneek, wed van Pieter Hoochlander, voor haar zelfs en vanwegen haar 

kinderen bij dezelve getogen.  Daarvoor onder renuntiatie s.c. Velleiani, en c.d.r.  CONTRA  

Syuicke in Jutrijp.  Het HOFF cond de gedaagde de impt te betalen de somma van 48 g.gld a 

28 strs. verklarende de impt tot haar vorderen eis niet ontv.   

 

Claes en Ryurdt Pieters zonen te Franeker. als erfgenamen van Wijlen Pieter Claas hun vader, 

de welke cessie heeft van Douwe Rompta impt.  CONTRA  Watse Sierks zn toe Peins, en 

Gerbrand Martens vanwege de erfgenamen van Jan Syrcx en Watse voor zich gedaagde.   

 

Pag 82. Fedde Rinckes te Jelsum,   CONTRA  Sipcke Wybrens te Belckum. Als  

intervenierende voor zijn zuster, voor Sytse Joachims zijn broer, en deselve Sytse gedaagde.  

In Factis, in forma.    

 

Andle en Rienck Anne zonen als voormonden over Anne Martens hun wijlen broeders 

weeskinderen, bij Rieme Riemes dr getogen, reducenten. CONTRA   Heyn Douwes, en 

Rieme Riemes als moeder van haar kinderen.   

 

Syurd Wytses Beima als procuratie hebbende van Juffr Jel Beima onder beneficie van 

inventaris, van wijlen Syurdt Beima Triumph.   CONTRA   Ulcke Isbrandts te Dongium, 



mede assessor van het gerecht van Franekeradeel en als volmacht van Anna Cornelis dr. en 

Wlck Sicke ? dr erfgenamen van dezelve Wlcke. HET HOFF verklaart de triumphant in zijn 

qualiteit,................ en dat de voorgaande sententie zijn voortgang zal vinden.  

 

Rut Christiaans burger binnen Leeuwarden als het recht hebbende van Frans Jans naaste 

bloedverwanten en impt.  CONTRA  Bauck Beins dr. wed van Frans Jans te Stiens. Ged.  Het 

HOFF verklarende de voorschreven sententie onder de presentatie van de triumphant in zijn 

triplyck, ofte conclusie gedaan, executabel, condemneert de gedaagde, en gecondemneerde 

onder de onde deselve presentatie sijn gedane oppositie costloos en schadeloos af te 

doen.ende volgens om met de impetrant en triumphant te procederen tot scheidinge  en 

delinge van wijlen Frans Janszoons goederen en erfenisse en mede in de costen van het 

proces tot s'HOFFs taxatie.    

 

Henrick van Boven, als cessie hebbende van Baucke Idsz. burger in Leeuwarden.   CONTRA   

De kerkvoogden van Marrum. Ged.  Het HOFF ordonneert parijen voor de commissaris van 

den Hove die partijen met gaarroepinge van de crediteuren van Baucke Idts zal verenigen, 

indien hij kan, met hem informeren op de Faicten in den processe bevonden.  

 

Wpcke van Burmania, Tyerck Pieters Teetlum, Hans Lentsz, en Harmen Harkis van't 

weeshuis binnen Leeuwarden, ende Jacob Jacobs armvoogd der stede Dokkum, mede als last 

hebbende van de andere armvoogden aldaar, ende Reenck Bouwes, tot Engwierum, als last en 

procuratie hebbende van Pieter Wybrands armvoogd der gemelde plaats.  CONTRA  Kempe 

Wytses te Aengium, voor hem en Taetske Jensma voor haar zelven, Frans Fetses als voogd 

van Gertke Jensma, Peter Cornelis als man en voogd van Mary Jensma, Grietke Jensma 

huisvrouw van Gerbrand Aysma, Taecke Bottes als man en voogd van Lolck Haie dr. zijn 

wijff, en allen caverende de rato voor hun respectieve huisvrouwen.  VOOR de commissaris 

van den Hove die hen zal verenigen indien hij kan indien niet hem zal informeren op zekere 

facten vs.   

 

Jacob Faass tot Jorwerd, als cessie van Harmen Jans hebbende wonende op Dronrijp.  

CONTRA  Jan van Loon, notaris en postulant binnen Leeuwarden. als geauthoriseerde 

curator over Erasmus Gryff, mediate erfgenamen van Andries Grijff en Jfr Frouck Foppinga 

e.l. zijn oldevader en oldemoeder.   (In Factis)   

 

Syurdt Pieters burger binnen Bolswert, als curator over Pieter Jongema, voor zijn interesse 

als landsate, en deselve voor Hessel Jans.   CONTRA   Agh Doede dr. geappelleerde.    -- 

 

De procureur Generaal clager: CONTRA  Theodoricus Pieters beklaagde   Het HOFF wijst 

partijen in factis en in forma, ordonneert de beklaagde, in middelertijt, hen te vergelijken van 

de poincten, van de commissaris en de Gedeputeerden in date den den 6 den mei lestleden.    

Den 11 den dec 1600.  pag 85.   

 

Tyalling Johannes tot Staveren voor hem zelfs en Bruin Pieters zijn huisvrouw    CONTRA  

Dirck Edes, te Makkum, cum uxore.   Het HOFF verklaart de appellant onder de presentatie 

bij de geappelleerde in den 33 en artikel van zijn reprochen gedaan bij de sententie van de 

nederrechter  niet bezwaard, des dat de geappelleerden in zijn zijn achter wezen geholden zal 

worden ad con..... qu.........  etc.   

 

Baucke Ids zn burger binnen Leeuwarden als oom en curateur over wijlen Jan Janszoons 

weeskinderen bij Aaf Idse dr. in echte getogen en voor de zelve onder verband van goederen 

c.d.r.   CONTRA  Lyuwe Wlckes tot Dokkum gedaagde.  Het HOFF cond de gedaagde tot 

profijt van de vs. weeskinderen de huizinge in qualiteit, met de vruchten en de emolumenten 



door't ontberen vandien bij de gedaagde sedert de litescontestatie gehad en genoten, des dat 

de gedaagde des, dat de gedaagde de legitimus van Jan Jans, der kinderen vader, voor zovele 

de voorschreven Jan die niet heeft genoten zal mogen behouden. Verklarende de impetrant tot 

zijn vorderen eis niet ontvankelijk en om rdenen compenseert de kosten.    

Pag. 86.  

Foppe Douwes tot Mackum. vanwege zijn huisvrouw, daarvoor en voor Peter Augustinus, als 

voor mond over Gerten (?) Jacobs dr. caverende in die kwaliteit, voor de erfgenamen van 

Jacob Jacobs dr. in tijden burgemeester tot Bolsward.  CONTRA   De magistraat der stede 

Staveren, en de erfgenamen van Tyaard Igles. ged.  Het HOFF ordonneert de partijen te 

compareren voor de commissaris die hen zal verenigen indien hij kan indie niet, ten 

principale van de copien in het begin van het replyk geroerd, en hem voorts te informeren op 

de poincten van offitie.  Poincten.   Oft de gedaagden oft enige van hen sijn possesiones van 

steden van't convent van de begijnen gast camers van Staveren ten nooden van ............  -- en 

wie deselve steden tempore litis possedeeerde en voor hoe veel.   

 

Jacob Jans burger in Leeuwarden, en Rommert Gerloffs tot Buerum voor hem zelfs impt  

CONTRA    Trijn Martens echte huisvrouw van Herman Jacobs binnen Leeuwarden als 

Moye en voorstandersse van Kempe Tyaardsz ged. In factis .........  voor de voorgaande 

commissaris.   

 

Dr. Syds Popma binnen Sneek Appellant,  CONTRA   De wed en erfg. van Marten Martens 

te Ternaard geappelleerden.   Het HOFF doet te niete het vonnis van de nederrechter, en bij 

nieuwe sententie rechtdoende condemneert de gedaagde, appellant originaal, op de 

geproclameerde landen uitgenomen de derdehalve pondemaat, in de 7e artikel van de 

gedaagdes positien verhaald, en dezelve pondematen gelegen in Aenimus (?)holcken  

(Anjumer kolken?) de saeten genoemd te dragen, en hoeden nae advenant, de andere landen 

onder Wygara Sate, staande mitsgaders elleff gd.gld. jaarlicx ewige renten, wijlen Juw van 

Mockema toebehoord hebbende, verklarende de appellant originaal Requirant, tot zijn 

vordere oppositie en verzoek niet ontfangbaar, en om redenen compenserende de kosten.   

Pag 87.  

 Dr. Jacob Bouricius advocaat van dezen Hove, voor hem zelve en Cornelis Cornelis tot 

Marssum, voor hemzelf en het recht verkregen hebbende van Meester Gerryt Harmens 

gevoegden, en bij Goytsen Wlckes zijn landsate. CONTRA    Jelke Syurds en Ids Sytses 

beide wonend te Nijega. in de naam en als voogden en administrateurs van de geestelijke 

goederen aldaar. Geapp.  Het HOFF verklaart de appellanten bij het vonnis van de 

nederrechter niet bezwaard. en cond. hem in de kosten tot s'HOFFs taxatie.   

 

Juke Claas tot Franeker   CONTRA Johan van Hemana (Hermana?) ged. T'HOFF gehoord de 

eed bij welken hij verklaard heeft de geeiste schuld goederen verkocht te te weesen 

condemneert de ged. de impt. te betalen de somma van een hondert en drie enveertig car. gld.  

en seven stuivers, mette schaden en intressen etc. tot de volle betaling en mede in de kosten.    

 

Anne Douwes te Makkum voor hemzelven en mede vanwegen Jay Tyercksz. en Ay Douwe 

dr, voor dezelve Jay en Ay  intervenierende met caute (?) in forma.  appl.   CONTRA    

Gysbert Laquart, secretaris in Wonseradeel, voor hem zelven en mede voor Monica Jans van 

der Heul, zijn echte huisvrouw, en daarvoor caverende de rato.   Het HOFF verklaart de 

appellant bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard, en cond hem in de kosten tot 

s'HOFFs taxatie.         

 pag 88,    Den 12 en dec 1600.  

 

 HET HOFF, gehoord hebbende de procureur generaal, nopens t'geene te laste gelecht wordt, 

Gellio Sixti(uo) dienaar des goddelijken woords tot Hilaard, aangaande dat hij wiste, dienaar 



tot Lichtaart (?) en Verwolde eenige vrouwspersonen tot onkuisheid solde hebben 

gesolliciteerd, gesien meerder d' informatien, bij de procureur generaal op de gelegenheid van 

de sake genomen, bevindt de sake in selven state dat de vs. Gellius, hem bij eedt, ge....... van 

t'gene hem als voren te laste geleid waar geholden sal worden daarvan innocent te wezen, die 

volgens t'selve op huiden, voor den Hove te compareren, bij eedt verklaart heeft van t'geen 

verhaald, onschuldig te weesen. Actum, den 12 decembris 1600.   ( Een dergelijk geval van 

de zelfde of een andere Gellius Sixti ( Sijtses) bekend in Smallingerland) 

 

Roelant van Achelen toe Ferwert,  CONTRA Olifardus Belida predikant aldaar. Het HOFF 

condemneert de gedaagde aan de impetrant ter saken van de ..... renten te betalen de somma 

van 8 gouden guldens a 28 strs. Verklarende de impetrant tot zijn vorderen eis jegens de 

gedaagde genomen niet ontvakelijk. Ordonnerende voorts de gedaagde om de woorden in het 

latijn bij hem gesteld in margine van de akte, met E F getekent, in de leste artikel van de 

impetrants posities gemeldt, en mede om hem te wachten voor alzulke injuirose woorden, 

ofte andersins, dat tegens hem selve geprocedeerd worden naar behoren, ende condemneert 

de gedaagde in de kosten.   

 

Gerbrand Aysma, substituut van de procureur generaal, impetrant en triumphant,  CONTRA   

Jijldu Eecke  (Ecke?) dr, wed van Hessel Aysma. Het HOFF ordonneert partijen te 

compareren voor Lyklema, die henlieden zal verenigen, indien hij kan, indien niet een 

specificatie over te leveren van de goederen bij Hessel Aysma ende des impetrants moeder 

onder haar wesende te rapporteren.   

pag 89.  

Sytse Tadis tot Warns, impt.  CONTRA  Syoucke Johannis als oudevader en administrateur 

van Tyalling Tietes weeskind, en als volmacht van Fercke Tietes te Mirns, Lykle Hildeens (?) 

tot tot Oldega in de Noordwolden, als legitimus administrator van sijn kinderen bij wijlen 

Joult Tiete dr. in echt geprocreerd, Pieter Jetses tot Warns, Here Jaytses, tot Backhuysum als 

geauthoriseerde voormond over Syurdt Tietes weeskinderen.  HET HOFF verklaart de 

impetrant tot erfgenaam van Sytze zijn zoon, bij Syts Tiete dr zijn vrouw in echte getogen. 

voor een vijfde part en mede erfgenamen van Tiete Sytzes, en Eelck Syurdts dr. ten processe 

gementioneerd. Dienvolgens condemneert de gedaagde om met de impetrant onder zijn 

gedane presentatien, te ontscheiden en delen alle goeden, akten en gerechtigheden, door Tiete 

en Eelck nagelaten.en hem impetrant, daarvan restitueren en laten volgen, de gerechte 

vijfdepart, met schaden en interessen etc en in de kosten. 

 

Cornelis Edes Feitema, administrateur van zijn kinderen bij Maayken Jacobs dr. getogen 

impetrant (en in reconventie)  CONTRA   Mathijs Cnoop van Emden, als voormond tot en 

over wijlen Maaiken Jacobs nagelatene weeskinderen.         Het HOFF condemneert de 

gedaagde aan de arresten bij de gedaagden gedaan op't huiden en opkomsten van de vijfden 

part costeloos en schadeloos aff te doen. en in de kosten tot s'HOFFs taxatie.    

Pag. 90.   

Ipcke Ipckes Algara als cur. lit. over Sake Taeckes te Stiens,  CONTRA  Anna Focke dr wed 

van wln. Peter Jacobs te Wijns voor haar zelve en als wettige tutrix over haar kind bij de vs. 

Peter, in echte getogen en in die kwaliteit voor een negende part erfgenaam van de vs. Peter.  

HET HOFF verklaart de impetrant niet ontvangbaar, condemneert hem mede in de kosten van 

de cessie uit zijn eigen buidel te betalen, tot s'HOFFs taxatie.  

 

Obbe Obbes te Wyckel als voormond over Ids Pieckes nagelaten wed.  CONTRA   Botte 

Joannis  wonend te Westhem.    Het HOFF condemneert de gedaagde de impetrant in zijn 

kwaliteit te betalen de somma van 161 gd gld met de schade en de intressen etc. Weigert (?) 

de gedaagde zijn recht in executionem, neffens alsulcke perchelen van goederen, als hij zal 

kunnen betonen niet geleverd te wezen en cond de gedaagde in de kosten.    



 

Frans Jans burgemeester te Sneek   CONTRA   Wybrant van Aylva  In Factis.     pag 91.  

Hessel van Bootsma, Grietman van Idaarderadeel, rationem Officy.  CONTRA  Wopke 

Renix te Wirdum, en Take Martens tot Swichum voor hem zelve en als last en procuratie 

hebbende van Aele Take zn, Dirck Ete zn, Jel Oene wed, Jan Etis, Haie Gerbrens, Kempe 

Ripperts, Sicke Syurdts en Juke Juke zn.  EN: Tiedte van Popma en Jan Pybes volmacht van 

de ingezetenen van Warga.   HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 40 

car. gld en tien stuivers. onverkort de gedaagden hun recht tegens malkanderen en anders soo 

zij bevinden zullen, verklarende de impetrant niet ontvangbaar tot zijn vorderen eis, en cond 

de ged in de kosten tot s'HOFFs taxatie.    

 

Gosse Sydts zn binnen Leeuwarden impt    CONTRA  Wolcke Martens te Finckum, voor 

hem en onder en onder hypotheek van zijn goederen de rato gecaveert hebbende voor 

Lysbeth Ariaans dr zijjn huisvrouw    HET HOFF condemneert de gedaagde de impetrant te 

betalen van eenhonderd en zesentwintig car. gld. met nog zestien gelijke guldens in een 

partije  tweehonderd drie car.gld in een andere partije, in een derde partije alles met de 

schaden en intressen etc; en in de kosten tot s'HOFFs taxatie.   

Pag 92.   

Jan Harmens voor hemzelf en vanwege zijn kinderen bij Trijn, zijn wijff echtelijken 

geprocreerd. Appellant, CONTRA Roelof Lubberts tot Elsloo. Niet  bezwaard bij het vonnis 

van de nederrechter. 

 

Neeltien van Dalen, wed. Jan van Voort, voor haar zelven en als wettige voorstander van haar 

kind bij dezelve Jan getogen.   CONTRA   Evert en Freerck van Voort voor hun zelve en in 

deze hun mede sterck makende en desnoods onder hypotheek van hun goederen caverende 

voor Pieter Binnerts voor hem zelven en legitimus tutor, oft voorstander van zijn kind bij 

Mayke van Voort, zijn overleden huisvrouwe. Henrick Jans als voogd van Mayke van Voort 

zijn jegenwoordige huisvrouw, sampt Jan van Voort ende Harmen Forck van dezen, 

gedaagden.    Het HOFF ordonneert de gedaagden respectievelijk, zo wel in heur is 

ingedegen? dat de impetrant rustelijck en vredelijk genieten zou twee derdendelen van twee 

lotten veen van elleftehalven roede soo in den gepachte als in zevenentwintig roeden 

Wildveen, in den libellen van date 15 juni 1585 verhaalt, en dat volgens de lotcedullen, ten 

processe getoont. condemnerende de gedaagden, de gang en de greppels hun oppositien 

daartegen gedaan, costeloos en schadeloos af te doen, mits dat de requiranten de lasten 

daarop leggende mitsgadersde behoorlijke en profijtelijke expensien int toebereiden van de vs 

oft op enige van dien gedaan, verklarende de impetrant tot vordere (?inmissie) niet 

ontvangbaar en compenseert de kosten.    

Pag 93.   

Gosse Sydszn nu wonende bij de Olde Leye.  CONTRA  Jelle Aukes op het Bildt.  Het 

HOFF doende recht pervijsie cond de gedaagde te namptificeren 283 g.gld en ten principale 

in factis.     

 

Jan Jans van Westenburgen, coopman te Amsterdam als cessie en transport te hebbend van 

Jan Jans Koekbakker wonend op Vlielandt, impetrant  CONTRA   Mr. Here Tyaerdts zn 

chirurgijn binnen Harlingen voor hem en vanwege Trijnke Hermanni zijn huisvrouw. Ged. 

Het HOFF doende recht condemneert te namtificeren 200 goudgulden en ten pricipale in 

Factis.   

 

Ailsten (?) Aelis en Sake Gelis in Smallinger Oudega,impt.  CONTRA  Kempe Syurdts 

Wyaarda, voor hem en als mede erfgenaam van Wijlen Impck, de huisvrouw van Mr. Syurdt 

Fockens, Folkert Epema van wege Tyemck Epe dr. zijn huisvrouw, Tyesse Bottes voor hem 



zelven Melle Sickes vanwege Tsiets zijn huisvrouw, resumerende de proceduren bij Mr. 

Syurdt Folkerts en Epe en Galke Syurdts beghost(?).    

Pag 94.   

Freerck Hendricx zijden lakenkoperen burger te Leeuwarden en Nienke Ketel echtelieden.  

CONTRA  Wytse Wybes te Oenkerk, ged.  Het HOFF ordonneert he te compareren voor de 

commissaris, die hen zal verenigen, indien niet hem zal informeren op zekere punten van 

Offitie. Te recouvreren de principale koopbrief van de 4 pm land; Oft Elke Dircks ook enige 

meer goeden behouden heeft. 

 

13 dec 1600. 

Fedde Sytses Jelgersma, burger in Leeuwarden.   CONTRA  Douwe Eelkes Popta te 

Hantumhuizen. Het HOFF condemneert de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 

50 dalers a 30 str het stuk.    

 

Piecke Meyntes te Schalsum,  CONTRA   Aucke Saeckle dr wed van Inte Jellis. Niet 

ontfangbaar.   

 

Pag 95.   

Mr. Regnerus Bras, adv v.d hove in conv en reconv.  CONTRA  Dirck Dircks te Swichum,   

T HOFF doende recht op het versochte bij provisie in conventie veroordeelt de gedaagde te 

namtiseren 24 g.gld. en ten pricipale wijst partijen soo in conv als in reconv.  In factis.    

 

Dr. Suffridus Nijenhuis, als volm van de wed. en erfg van van Dirck de Haan, triumphant. en 

impt van Brieven van Executien.   CONTRA  Rijeurd Rijeurds als curator ende respectieve 

voormond over Riemer Hiddes weeskinderen,op te Joure, gecondemneerde en Tyam, Anna 

Roorda dr, uit de naam van wijlen Riemer Hiddes haar overleden man getogen, opposanten; 

D. Suffridus Nijenhuis voor hemzelven en vanwege Willem Gerrijts, koper, ende zij tesamen 

gedaagden.   Het HOFF adproberende ................. op decreet, alsdien dat de koop van de 

huizinge daarinne uitgezonderd, noch eenmaal over de kerke en gerecht zal worden 

geproclameerd, om bij een ijder die't believen zal verhoogd te mogen worden, bij het lichten 

van de zegel uit de wasse voor dezen hove op de op de 27 de januari eerstkomende.  

Condemneert voorts gesuccumbeerd sulks te gehengen en te gedogen en de de opposanten 

haar gedane oppositien costeloos en schadeloos af te doen. en mede in de kosten tot s'HOFFs 

taxatie.en de koper tijdelijk zijn handen van de beloofde kooopenningen indien hij aan den 

coop geraakt mag blijven onvercordt.  

 

Sijmen Syurdts te Leeuwarden, burger, impt  CONTRA   Baucke Tyebbes,  hebbende 

gewoond tot Grouw. Ged.  Het HOFF condemneert de gedaagde aan de impetrant te 

restitueren en wederom hebbende de de mantel in de proceduren uitgedrukt in alsulke 

goedigheid als die geweest is, in tijden als de impetrant deselve bekomen heeft mette schaden 

en intressen, bij de impetrant geleden.... (etc). Verklaart voorts de gedaagde vervallen te zijn 

van al zijn rechten en actien bij den processe gedaan, verklarende de impetrant tot zijn 

vorderen eis niet ontvankelijk, condemneert niettemin de gedaagde in de kosten.   

 

Dr. Suffridus Nijenhuis, suppoost van dezen Hove, als cur lit. over wijlen Jonge Sybrens drie 

jongste kinderen daartoe bij de hove geauthoriseerd. CONTRA   Jarich Wytzes tot Hallum en 

Poppe Wytzes tot Dronrijp, ged.  Het HOFF verklaart de impetrant vooralsnoch tot zijn eis en 

conclusie jegens de gedaagde genomen niet ontvangbaar. Verstaande dat de impetrantmet de 

andere crediteuren van Willem Claas bij provisie zal mogen lichten en laten ...... curatorum 

bonorum  ten einde de goederen net werden gedisponeerd, alles sondet judicie van partijen 

rechte , en mede in de kosten.    

 



Trijn Jonge dr. tot Harlingen.   CONTRA    Jarich en Poppe Wytzes zonen, voormonden over 

de jongste weeskinderen van Willem Claas hun zuster getogen.    Het HOFF verklaart de 

impetrant vooralsnog niet ontvankelijk tot haar eis en conclusie jegens de gedaagde genomen. 

Welverstaande dat de impetrant met de andere crediteuren van Willem Claass bij provisie zal 

mogen .....  en authoriseren curatorum bonorum ten einde de goederen niet weder gedissipeert 

(?) willen sonder't prejudicio van partijen recht. En om redenen compenserende de kosten.    

 

Sipke Abbema en Douw Haie dr. e.l. ter Caple impt.  CONTRA   Oege Wlckes als man en 

voogd van Bauck Pieters dr. zijn huisvrouw en mede als last hebbende van Tyaardke 

Pietersdr, deselve t' recht door scheidinge hebbende van van de andere erfgenamen van Sipt 

Tye dr hun moeder. Het HOFF verklaart hun niet ontvangbaar en condemneert hen in de 

kosten.  
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Martijn de Salle voor hem en als voogd voor Maria Roorda zijn wijf en mede als erfgenamen 

van wijlen Popke Roorda haar vader binnen Leeuwarden.  CONTRA   Carel van Roorda 

gdedaagde en opposant ; Oene Kempis koper en zij tesamen gedaagden.   Het HOFF 

adproberende de beslissingen van de doorwaarder interponeert daarop daartoe ordineert dat 

de koop, van de landen daarinne uitgedrukt noch eenmaal over de kerk en gerecht sal worden 

geproclameerd om een ijder die't believen sal bij het lichten van de segele uitte wasse voordat 

het verkocht zal worden op de 22 januari eerstkomende condemneeert voorts de koper zijn 

handen ......... van de 12 maden indien hij aan de koop geraakt te blijven en de 

gecondemneerden sulks te gehengen en te gedogen en zijn gedane oppositie costeloos en 

schadeloos af te doen.    

 

Sijmen Pieters, burgemeester te Staveren als cur.lit. over Harmen Adriaans van der Geest, 

impetrant en geexcipieerde.   CONTRA   Pieter Joosts Jongestal en Hylck Jelle dr. e.l. Het 

HOFF rejecterende de exeptie condemneert de gedaagde peremptoir te antwoorden,  

reserverende de kosten.   

   

den 12e december 1600.   Asse Obbes, grietman van Haskerland, impetrant  CONTRA  Sytse 

Annes voor hem zelven en vanwege Otte en Bauke Anne zonen van wegen Jan Gielis, als 

voogd voor Ael Anne dr. Anne Renkes als voogd van Trijn Anne dr, Renck Jans als vader en 

ligitimus administrator van zijn kinderen getogen bij Tyaard Anne dr.   In factis voor 

Ulenburg, de voorgaande commissaris.    
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 Mr. Frans van Eissinga Raad ordinaris, voor hemzelven en vanwege George 

Schwarzenbergh, als legitimus administrator van zijn kinderen bij wln. jfr. Syouck 

Meckmans geprocreerd, en vanwege Juffr van Maria van Tyaarda, wed van wln Ritske 

Eyssinga. en daarvoor als conjuncta persona de rato caverende. CONTRA     Dirck Harmens 

voor hemzelf en als voogd van Lijsbeth Outgers zijn voor dezelve, mitsgaders voor Maarten 

Outgers zijn huisvrouwe broeder onder verband zijner goederen de rato caverende  HET 

HOFF ordonneert partijen te komen voor de kommissaris, die hen zal verlijken indien hij kan 

indien niet hen zal interrogeren op zekere poincten van offitie.  -- Hoe groot de sate en landen 

zijn iegenwoordig bij Sasker Isbrandts gebruikt. -- Hoe groot de sate en landen iegenwoordig 

bij Dirck Harmens gebruikt zijn.-- Waar de zes pondematen, bij de impetrants huize (?) in 

hun processe gementioneerd ende bij Joost Sijbrants gebruikt zijn gelegen en wat naastlegers 

dezelve nu hebben en voormaals gehad hebben.  -- Waarvoor de zes pondematen waarvoor de 

gedaagde toe toe Finckum te beschieten zij liggende wat naastlegers deselve nu hebben en 

voormaals gehad hebben.  -- Oft Trijn Joosts deselve voormaals heeft gehuurd.   
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 Fonger Jelgers, imp in conv en reconv.  CONTRA   Neel Adriaans dr. in conv en reconv.  

Het HOFF ordonneert wederom te compareren die henlieden alsnoch zal verstaan en 

verenigen indien hij kan etc.  

 

Juffr Emerentiana van Grombach, wed van wln. Scipio van Meckmans in leven Grietman van 

Collumerland. Impt. CONTRA    Offke en Jelger Feitsma Curateurs over wijlen Hessel van 

Meckmans Weeskinderen en Juffr Suzanna van Meckema weduwe van Octavionem van 

Horion. als voor de gerechte helft erfgenamen van wijlen Scipio van Meckema, heur vader.    

 

Oeds Arends tot Bergum voor hem zelven en Dr Gellius Hillema als leg. adm. van zijn dr. 

Houckien bij Houck Eerke dr zijn overleden huisvrouw geprocreerd,  Obbe Asses als voogd 

over Taeds Eerke dr zijn huisvrouw, en de vs. Hillema en Obbe tesamen als voormonden 

voor Aarend Eerkes zijn huisvrouwen broeder tesamen alsmede erfgenamen als erfgenamen 

van wijlen mr. Frerick Arends hun wijlen broeder en oom, respectivelijk voor hun en 

vanwege de andere erfgenamen  van dezelve, impetranten,      CONTRA   Joannes Hernes 

Ammema gedaagde.  Te compareren voor de commissaris Ulenborch, die henlieden zal 

verlijken indien niet hen rapport zal doen.    
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Dirck Alberts voor hemzelven en de rato caverende voor Trijn Dirksdr. zijn huisvrouw.    

CONTRA  Jurgien Pybes te Hijum, voor hem en c.d.r. voor zijn huisvrouw   T'HOFF doende 

opt versochte bij pervisie condemneert de gedaagde te namptificeren de somma van 350 

g.gld. 15str. en 12 penn.  Ten principale in factis en in forma.    

 

Den 19 dec 1600.    

Wtse Riemers, metselaar, binnen Leeuwarden.  CONTRA Henrick Jans, apotheker en Jelle 

Pieters burgers in Leeuwarden, als geordonneerde tutores over Geert Gerrijts dr. ged.  Het 

HOFF verklaart de tutors over  Geert  Gerrits dr. gecontraheert te wezen condemneert de 

gedaagden  onder de presentatien van de impetrant, in den 6 en artikel van zijn repliek gedaan 

te gedogen dat hetzelve echt behoorlijken in facia ecclesia worden gesolemniseerd en om 

redenen compenseert de kosten.     

 

Mary Jans dr. wed van Mincke Hotses als moeder en leg tutr. van Jel haar Jongste dr. bij de 

vs Menke (!?) geprocr. CONTRA  Focke Hebbes als man en voogd van Rints Hotse dr. 

zijn huisvr gedaagde en gecontumaceerde.  Het HOFF gezien de citatien cond. de gedaagde 

inde ......., ten principale in factis.  Pag 101.  

 Dr. Baerte Idsarda Raad ordinaris in dezen hove, nomine libr. en mede vanwege de wed van 

wijlen Tyalling Wykel.  CONTRA  Roeland van Achelen. en juffr Womck van Mocckema 

e.l.   Het HOFF gehoord de eed van v. Achelen, bij welken hij verklaard heeft, met animo 

malegrandt versocht de heeren Ulenburgh als getuigen te produceren, ontsecht de requirant 

zijn verzoek onverkort partijen hun recht nopens de accusatie van Ulenburgh in de principale 

zaak.    

 

Hendrik Hendriks burger binnen Leeuwarden, voor hem en als voogd van Mayke Jans dr, zijn 

huisvrouw en c.d.r.  CONTRA  Johannes Syurdts tot Mackum. In factis.    

 

Focke Epkis, eerst klerk van de griffier van dezen Hove.  CONTRA  Gale Hesselinga, en 

Syuck van Wijngie ged. en gecontumaceerde.      Het HOFF, gezien de accusatie, verstect de 

gedaagde, gehoord de eed van de impetrant, tot verstekinge overgelegd specificatie gedaan, 

condemneert Gale van Hesslingha aan de impetrant te betalen 4 car. gld 19 strs, verklarende 

de impetrant tot zijn vordere eis niet ontvangbaar, condemneert niettemin de gedaagde in de 

kosten van de proceduren tot s'HOFFs taxatie en in de belastende contumacie.   

 



Jurgien Ottes tot Marssum,   CONTRA  Jakle Johannis en Biuken Here (?) dr.  Het HOFF 

gezien de citatie verstekt de gedaagde en houdende de   overgelegde obligatien, in date den 2 

de mei 1599, voor bekend, condemneert de gedaagde om de impetrant te betalen de somma 

van 50 g.glds sampt schaden en intressen en in de betalinge vs. (van de proceduren?)    
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Dirck Claas, burger te Leeuwarden   CONTRA   Hette Wybes te Roodkerk ged en gec.  Het 

HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende de obligatie in date 13 dec 1598 

voor bekend cond de gedaagde aan de impetrant te betalen vier en vijftig car glds met de 

schade en de intressen vandie en de kosten en ..... (?)     

 

Teedke Jeltingh(a)? wed. van wijlen Offke Tadema, impt  CONTRA  Lambert Taickes en 

Weyn Aucke dr. e.l. te Kollum. Het HOFF , gezien de citatie versteekt de gedaagde en 

houdende het instrument in dato den 7 den Januarij 1599 voor bekend condemneert de 

gedaagde om de impetrant te betalen 91 gld van 28 sts het stuk, ter zake van .....  landhuur, en 

voorts alle jaren vann 45 gelijke gulden en 14 str te betalen Jacobi en Martini, telkens de 

gerechte helfte gedurende jaartalen in de vs. uitgedrukt alles met de schaden en intressen 

(etc).   

 

Tyerck Feyes en Aelke Jelte dr burgers in Leeuwarden.    CONTRA   Lyeuwe Harmens en 

Fock Brongers dr.e.l en burgers aldaar, ged en gecontumaceerde.  Het HOFF gezien de 

accusatien versteekt de gedaagde, houdende de obligatie d.d. de zesde lestleden voor bekend, 

condemneert de gedaagde condemneert de gedaade de impetrant te batalen 69 gd gld. 12 Strs, 

met schade .interessen etc.   

 

Henrick Henricks zn Sommen....  binnen Leeuwarden,   CONTRA  Homme Pybes burger te 

Harlingen.   Het HOFF gezien de citatien verstect de gedaagde, houdende de obligatie d.d. 13 

februari voor bekend condemneert aan de gedaagde de impetrant te betalen, en wel de somma 

van 33 ggld. en 15 strs, met schaden en (etc)     

 

Henrick Harmens, wonend binnen Leeuwarden, voor hem en vanwege Trijn Sybrants dr c.d.r. 

en onder verband van Goederen.   CONTRA   Sybrech, Jan Aarends wed. tot Harlingen, ged 

en gecontumaceerde Het HOFF houdende de obligatie van 17 mrt 1599 voor bekend, 

condemneert de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 95 gd gld (etc)   

 

Dr. Baarte Idsaerda, Rd. Ord.   CONTRA  Claes Folkerts en Frouk e.l. te  Oldeberkoop.  Het 

HOFF houdende de obligatie van 14 november voor bekend cond de ged. de impetrant te 

betalen de somma van 46 philipsglds met de schaden en interessen etc .    
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Mr Ocke Broersma subpoost, impt  CONTRA  Aelle Aukes in Oudega, ged en gec.   Het 

HOFF gezien de citatien versteekt de gedaagde. en houdende het handfest in date den 24 juli 

1598 voor bekend, cond de gedaagde om de impetrant te betalen 7 gd gld met de schaden en 

intesten etc sampt kosten en baten des impetrants vorderen eis in factis en in forma.   

 

Tyerck Tijszoon Deurwaarder, impetrant.  CONTRA  Symen Sijmens op St. Anna Parochie.  

Het HOFF gezien de citatien versteekt de gedaagde en gehoord de eed van de impetrant tot 

versteking van de overgelegde specificatien gedaan, condemneert de gedaagde de impetrant 

te betalen 40 llb. en mede in de kosten.   

 

Tyerck Tijsszn deurwaarder,   CONTRA    Jacob Gerrijts Hollander te Franeker.  Het HOFF 

gezien de citatien versteekt de de gedaagde voorschreven, gehoord de eed van de impetrant 

tot versteking van de overgelegde specificatien, ... cond. de gedaagde om de impetrant te 

betalen 47lb. rest, sampt de kosten en baten.   



 

Lucia Aesge dr, de wed van Oene Hendrix, voor haar en de kinderen bij de vs Oene getogen.  

CONTRA    Lieuwe Harmens en Focke Brongers, ged en gecontumaceerde.     

 

Jacob Salvius burger in Leeuwarden, impt,  CONTRA  Joba Henricu.. (s) wed van Sibrand 

Richaeus ged en gec.  Het HOFF gezien de citatien verklaart de impetrant tot zijn eis niet 

ontvangbaar, condemneert niettemin de gedaagde in de kosten.   

Johannes Sytses, mr .timmerman in der Ilst, impt.   CONTRA  Hoyte Domna. en Wopck 

Epema e.l. ged en gecontumaceerden. Het HOFF voorschreven, gezien de citatien, versteekt 

de gedaagde, houdende de obligatie, d.d. 29 sept 1599 voor bekend, condemneert de 

gedaagde, om de impetrant te betalen, 57 g.gld. met de schaden en intressen van dien, sampt 

in de kosten en baten, en vermits de advocaat, aan de gedaagde (de gemaakte kosten) overleit, 

hem de gedaagde ter eerste instantie den Hove gebruikt. Condemneert deselve advocaat tot 

profijt van de heerlijkheid te betalen 62 g.gld.    

 

Mr Douwe Sykes tot Bregium, (?) impt  CONTRA  Jfr Ida van Loo, ged en gec. Het HOFF 

gezien de citatien versteekt de gecuntumaceerde, voorts in Factis.  
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Adolf Holsting, binnen Coelen, als s.... en conjuncta persona en als expresse last en 

procuratie hebbend van Catherina tot (vechuma (?)) nagelaten weduwe van Gerwar van 

Rotterdam, voor haar en als moeder en wett. voorst van haar kinderen  getogen bij de vs, 

Gerwaard, Triumphant,  CONTRA  Reinier Claaszn te Harlingen, ged en opposant, Joannes 

Vincentius koper, en zij tesamen gedaagden.   Het HOFF adproberende de besognien van de 

duerwaarder, interponerende daarop decreet, ordonnerende dat de coop daarinne geroert, 

noch eenmaal over de kerke en de gerechte zal worden geproclameerd, om bij beide deur 

beloven zal worden verhoogd, te mogen worden, bij het lichten van de zegele uit de wasse 

voor dezen hove op den 27 januari eerstkomende, condemneert de de opposante sulks te 

gehengen en zijn gedane oppositien, neffens de schulden af te doen, en mede in de kosten en 

condemneert de koper zijn handen in dilay van de cooppenningen indien hij aanneemt(?) 

geraakt te blijven, en dit alles onverlet de protestanten hun recht op de penningen.  

 

DE EERSTE RECHTDAG IN DEN JAAR 1601 IS GEWEEST DEN 20 JANUARIJ.     
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Remke Sipkes, executeur van Kollumerland, requirant  CONTRA  De Heeren gedeputeerde 

staten van Vrieslandt.  In Factis, voor Eissinga, de voorgaande commissaris, ante  premium in 

de vasten, peremptoir voor alle dilay.  

 

Joost van Heerema en Jfr Tziets van Dijkstra, tot Lyeussens wonende, impt; CONTRA   

Syrck van Bootsma. Ged.    Het HOFF doende recht op het versoek bij pervijsie cond de 

gedaagden te namptificeren 500 car.gld. 4 strs en 5 penn. en 1333 g.gld ; ten principale in 

factis.   

 

Reiner Reiners burger in Leeuwarden, impt en geexcipieerde.  CONTRA  Ebbert Carst zn 

mede ged. en excipient.   Het HOFF verklaart de mede gedaagde en de excipienten 

ongehouden te zijn, om de eis van de impt. te antwoorden. en cond de eiser in de kosten.   

 

Freerck Dircxs te Wirdum, als voormond over de kinderen van Gerryt Dircx. Req.   

CONTRA    Douwe Eelckes Popta.  Het HOFF gunt de req. oorlof om te mogen dienen van 

intendit, mits mits (procederende?) naar de stijl van den Hove. en cond. de ged in de kosten.    

 

Janke Jacobs onder de klokslag van Leeuwarden op het Nieuwland  CONTRA   

Gerrolt Fransz te Jelsum.  In Factis, voor .... midvasten peremptoir.  



 

den 21 jan 1601.   

Hubert Cornelis zn wijnheer te Deventer.als cessie hebbende van Hans Wouters, en Grietien 

Pietersdr.  CONTRA  Frans Jarichs en Catharina Formenadeler e.l.   -- 

 

Burgemeesters, schepenen en raden van de stad Hindelopen, als administratoren van de 

kerkegoederen aldaar.  CONTRA  Syurdt Sybolts en Marten Hansz. voor hemzelven en mede 

vanwege de andere interessenten tot Molyu(?) wen ( Molkwerum?); ged.  In Factis.    

Douwe Barends en Syuw Here dr. e.l. te Beetgum, impt en req. CONTRA   

Meynte Riencx voor hem ende vanwegen Ids Pieters dr zijn e.h. daarvoor onder verband van 

goederen en de rato caverende.    Het HOFF cond de gedaagde an de impetrant te leveren de 

landen waarvan de gedaagde den impetrant het recht van huringe overgedragen heeft, ten 

processe gementioneerd, en om redenen compenserende de costen.    
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Jan Claass tot Alkmaar, voor hem zelven, Claes Pieters wonende op't Heerenveen, in den 

name en als voogd van Auck Frericx dr. zijn huisvrouw, ende Bocke Hendricx backer en 

burger binnen Sneek, als voogd van Aaff Frericx dr. zijn e.h. in die kwaliteit erfgenaam en 

naastebloed van Margaretha Jans dr, in leven ........  van Isbrandt Balck predikant te Staveren.   

CONTRA  Dns Isbrant Balck ged.    Het HOFF ordonneert partijen te compareren voor de 

commissaris van den hove, hen te verenigen indien hij kan indien niet hem te informeren op 

sekere punten van offitie.     

 

De procureur generaal clager,  CONTRA    Hoecke Hollis te Koudum.  Het HOFF cond. de 

ged. en gerequireerden bij pervijsie binnen de stad Leeuwarden, in confinatie te blijven, nu 

zij't bij handtastinge, sal hebben beloofd  't allen tijden sub pena, confessie en .......  in 

persoon, vorderen voor dij ....  zullen verschijnen, ende dairvooor genoegzame cautie toe 

gesteld, resumerende drie honderd car.gld. .......   

 

De Gedeputeerde Staten van Frieslandt   CONTRA   Hessel Aerends te Wons. Ged. Het 

HOFF condemneert de gedaagde om de impetrant als gesuccedeerd in het recht van den 

convente van Oldeklooster te betalen de (behalven?  huyren ende schrick)? van den landen bij 

de impetrant gebruikt, in den sententie ten prijsse overgeleyd, uitgedrukt ende dat in 

conformiteitvan andere landen, tot de vs. convente toebehorende ofte andersins de selve 

landen tot profijt van de impetrant te ontwijken. ende nopens de andre landen den vs. convent 

te behorende bij de gedaagde na date, van de vs. sententien in huire bekomen verklaarde. de 

opsegginge vandien den gedaagde gedaan, wel over prijzen te wijten, dienvolgens 

condemneert de gedaagde om deselve landen tot profijt van de impt te laten volgen mette 

rechten , profijten, en emolumenten bij de gedaagde daarvan genoten, sampt schaden en 

intressen bij de impetranten door onwilligheid van de gedaagde gehad en geleden (etc.) en 

cond de gedaagde in de kosten.  Het geheel doorgehaald en vervangen door de volgende.(pag 

108)    

 

De Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland,   CONTRA  Hessel Aarends wonend tot 

Wons.   Het HOFF verklaart de opsegginge gedaan van de landen niet begrepen sijnde onder 

de sententien in date de 20e decembris 1566, ten processe overgelegd wel en terecht gedaan, 

....... die volgenden condemneert de gedaagde om deselve landen tot profijt van de impt. te 

ontwijken en te laten volgen, met de rechten, profijten en emolumenten bij de gedaagde 

daarvan genoten, sampt schaden en interessen, bij de impetrant door de oppositie van de ged. 

gegehad en geleden (etc)  en nopens de landen onder de sententie begrepen, cond. de 

gedaagde de impetrant daarvan te betalen behoorlijke Huyere, ende ..... in conformiteit, van 

andere landen tot het convent van Oldeklooster behorende, oft anderzins de selve landen, tot 



profijte van de impetrant te verlaten, en ontwijken, en cond de ged in de kosten tot taxatie van 

het Hoff.    
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Jr. Frans van Aerssen als man en voogd van Hack Wpke dr.  CONTRA    Alle Outgers als 

volmacht over de onjarige weeskinderen van Wijlen Syrck Meckema.  Het HOFF ordoneert 

partijen te compareren voor Idsaerda voorgaande commissaris, die partijen sal verenigen, 

indien niet hem te informeren op de Faicten.     

 

Feds Dirks dr wonend op het Vliet te Leeuwarden;   CONTRA  Syds Michiels, burger en 

koperslager te Sneek, inde naam van Aelke Taecke dr. zijn huisvrouw en daarvoor de rato 

caverende onder verband van zijn goederen als voor de helft ex testamente erfgename van 

wijlen Griet Jacobs dr. recht gehad hebbende van Aleff Willems haar oom, ged.  Niet 

ontvangbaar. De kosten tot s'HOFFs taxatie.     

23 jan 1601.  

Jouke Jochums en Haie Jochums, gebroeders, als het recht hebbende van de Heren 

Gedeputeerden Staten, van Jan Hendriks als voor den nederrechter geintervenieerd hebbende, 

voor Marten Jansz te Noordermeer, appellanten  CONTRA   Jan Ales en Sipcke Harckes 

beide ingezetenen van het dorp Bergum, in de naam en als administrateurs van de geestelijke 

goederen van het zelve dorp, geappelleerde.    
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Taets Eercke dr. wed van Wln Obbe Asses, in de naam en als wett. voorst van haer kind bij 

deselve getogen, geadsisteerd en gesterkt met Asse Obbes, grietman van Haskerland, als 

oldevader van het kind v.s. en in deze kwaliteit cessie en het recht hebbende van jonkheer 

Rienck van Dekema, hopman van de compagnie van Jan Cortevoort. (?)  CONTRA   Marcus 

van Hasselt burger binnen Leeuwarden, en Doecke Euroteles ontvanger Generaal van 

Ferwerderadeel. Ged.  Het HOFF condemneert Marcus van Hasselt een der gedaagden om de 

impetrant in qual over te leveren ende Doecke Euretolus, mede gedaagde en onder de 

presentatien, bij de gedaagde in de 24e artikel van zijn antwoorden daar het insonder van t' 

voorschr. afstaan voor zo vele die nog bij hem met de andere gedaagden uitge...  is  aen den 

impetranten op te brengen om daar hij wolde, (........in marge onduidelijk) Ende om redenen 

compenseert de kosten.  

Den 28 jan 1601.  

Wybe Pieters wonende in Groningen als cessie en transport hebbende van Eete Gosses 

impetrant.  CONTRA  Hendrik Jans te Gerkesklooster ged.    Het HOFF condemneert de 

gedaagde de impetrant te betalen de somma van 68 dalers, van 30 strs het stuk.met d schaden 

en intressen vandien (etc.) sedert de litiscontestatie gehadt, tot de volle betalinge en in de 

kosten van het proces, tot s'HOFFs taxatie.   

 

Margarethe Boelema, huisvrouw van Willem Jans met desen geassisteerd, CONTRA  

M. Broersma voor hem (en zijn zuster) erfgenamen van Mr Meye Broersma en vanwege de 

andere erfgenamen Wijlen mr. Augustinus Boelema. Gedaagden.  T'HOFF doende recht bij 

pervijsie cond de gedaagden te namptificeren 300 gd gld en ten pricipale in Factis.    
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Gepke Hanszoon, herbergier in Sneek in zijn eigen naam als cessie hebbend van Taecke 

Harmens binnen Bolswaerd triumphant en impt van brieven  van executien.  CONTRA   Atke 

Fernia opposant en gedaagde.   

den 29 jan 1601.   

Olpherd Tyardts en Claas Claasz burgemeesters der stede Hindelopen, impetranten en 

geexcipieerde;  CONTRA  Luitijn Luitiens, ged en geëxcipieerde, cond. de gedaagde 

peremptoir te antwoorden en reserveert de kosten. 

30 jan 1601.   



Sybolt Ferck zn cum uxore in Nijega in de Noordwolden,  CONTRA  Gelcke Hoytes te 

Bolsward, uit de naam en vanwege zijn huisvrouw Auck Feycke dr. daarvoor en voor Aelcke 

Intyrens (?) dr en de mede erfgenamen van Baucke Herckes de rato caverende ende als conj. 

Pers. voor de selve geappelleerde. Het HOFF verklaart de appellanten bij het vonnis van de 

nederrechter niet bezwaard.  

 

Folkert Ipema burger binnen Leeuwarden als voormond over Geeske en Wytske Tyepcke dr 

en Dije Sipkes bij Ferwert, als erfgenamen van Marij Poockes(?) hun oldemoeder. Triumph. 

CONTRA   

Wybe Beynds gecondemneerde.  Het HOFF verklaart de triumphant tot hun geeiste schaden 

in intressen niet ontvankelijk. En om redenen compenseert de kosten.   
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Margaretha Boelema triumphant en Impt van brieven van executien. CONTRA Mr. Meinne 

(Menno)? Broersma nomine suo et uxoris, gecondemneerde en opposant. In factis, in de 

vasten peremptoir, voor alle Dilay.   

 

Buwe en Euwe Wymers zn, appellanten, CONTRA  Harmen Moesel te Kollum, als het recht 

verkregen hebbende van Hendrik Harmens. geapp.  (In factis)   

 

Jacob Claaszoon appellant,   CONTRA   Richard Slotboom, aen de Oldemarkt en Paasloo, 

speciale gerechtigden, van Lubbert Hans en Anna Jans dr, Burgers binnen Groningen.  In 

Factis.    

 

Margaretha Boelema, wed van wln Mr. Meye Broersma, in zijn leven chirurgijn binnen 

Leeuwarden, van brieven van executien.  CONTRA  Mr Menne Broersma voor hem en van 

wegen Jantien Boelema zijn huisvrouw, gecondemneerde en opposant, en Mr. Ocke 

Broersma nomine quo.  Het HOFF adproberende de ..........  van de deurwaarder, in de poinct 

daarop , ordonneert, dat de coop van de landen daarinne geroerd nog eenmaal over de kerke 

en de gerecht zal worden geproclameerd, waarbij een yder die't believen zal, verkocht te 

mogen worden, bij het lichten van de segele uit de wasse, voor deze hove op de tiende maart, 

nestkomende, ende condemneert de opposant zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te 

doenende de koper zijn handen van de kooppenningen indien hij aan de koop geraakt te 

blijven en om redenen compenseert de kosten.  
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Gerrijd Jacobs burger binnen Franeker, als bestevader en geauthoriseerde voormond over de 

onjarige kinderen van Dirck Laurens bij Wijts Gerrits dr. in echte getogen.  CONTRA  

Barthoud Dircks als geauthoriseerde voormond over Laurens Dircks zijn wijlen broeders 

weeskinderen samt over de kinderen van Dirck Laurens, in dezen voor zijn interesse 

intervenierende Diewer Pieters. Het HOFF verklaart de impt tot zijn eis en conclusie niet 

ontvankelijk en cond de impt in de kosten, tot s'HOFFs taxatie.    

 

Cornelijs Martens appellant resp. geappelleerde,  CONTRA  Heer Georg van 

Schwarzenbergh te Beetgum, geappelleerde en gebruikt hebbende co(.....)  appellationis   Het 

HOFF verklaart beide partijen aan wedersijden niet bezwaard bij het vonnis van de 

nederrechter. en om redenen compenseert de kosten.  

114.  

Matheus Lyauckema tot Wirdum, impetrant,   CONTRA  De heren   gedeputeerde staten van 

Friesland, en ook als mede intervenierende voor Hebbe Sakes hun tegenwoordige Meier.  

Niet ontvankelijk en de impt in de kosten.  Rudolphus Fabertius (Romein: Rudolfus Paulij 

Faber) dienaar des goddelijke woords te Koudum en Hetman Hetmans, ........ aldaar,  en zij 

zelven als volmachten van de gemeente aldaar.   CONTRA  Douwe Epema Grietman van 



Hemulumer Oldeferd, en Reyn Reynsz gerequireerden.  Het HOFF gezien de artikelen bij 

welken gebleken de gerequireede van antwoorden verstoken te zijn, wijst partijen in factis en 

in forma.  

   

Lyaucke Sickes in Oudega, impt  CONTRA  Albert Everts tot Irnsum,als man en voogd van 

zijn huisvrouwe, wesende een dochter van Claas Tyebbes  en doede Johannes als voogd van 

Dirck Claas dr, zijn wijff en wonende tot Grouw en in die kwaliteit als erfgenamen van Claas 

Tyebbes  In Factis  

  

Marijke Laurens en geass. met Willem Laurens haar broeder.  CONTRA  Pieter Mathijs 

gezworen bode van dezen Hove. In Factis en binnen zes weken voor de commissaris en voor 

alle dilay.   

Pag 115.   

Den 5en februari 1601.  Claas Tiara, impetrant,  CONTRA  Dr Theodardus en Pieter Tiara 

voor hun zelven en dr Dirck Lyuwes als wett. voorst. van zijn kinderen bij Catharina Tiara in 

echte getogen en Dr. Wilhelmus Velsius als voogd over Eene Tiara zijn huisvrouw.ged.  Het 

HOFF ordonneert partijen te compareren voor Idsaerde, voorgaande commissaris die 

henlieden alsnog zal verenigen indien hij kan indien niet hem zal informeren op zekere 

facten.   

 

Johannes Gosses voor hemzelf en vanwege Romck Ruurds dr. zijn huisvrouw op de Olde 

Ouwer.  CONTRA  Bonne Meynts ende (?) Claas van Scheboel (?) gedaagde.  In Factis 

artikelen post Quasimodo peremptoir.   

 

Jan Stoffels, brouwer en burger binnen Harlingen als voogd van Margereta Bontemans, zijn 

huisvrouw, Claas Jans tot Vijswerd als voogd van Martien Bontemans zijn huisvrouw, en 

c.d.r. en Steven Willems aan St. Anna Parochie, als leg adm. van zijn kinderen getogen bij 

wijlen Emerentiana Bontemans, zijn overleden huisvrouw.   CONTRA   Jan Bonteman(s) 

gedaagde.  In Factis.   
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Willemke Jobs dr. wed van Sytse Tyepckes te Kollum. als wett voorst van haar dr. bij Sytse 

getogen.  CONTRA   Reiner Jans n/ux en Sake Bennerts, Fokke Heddinghe n/ux; Uw 

Wubbes, Eelck en Frouk Wobbe drs, ged. Het HOFF cond de impetrant te betalen de somma 

van eenhondert en zeven gouden guldens, van 28 strs t stuk. met schaden en interessen etc.   

 

Hendrik Mewis (?) bakker te Holwerd, CONTRA  Gabbe Jouckes secr van Dongerdeel 

Westzijde der Pasens.  Het HOFF condemneert de gedaagde gehoord de eed van de impetrant 

bij welke hij verklaard heeft de annotatien van de geëiste schulden in zijn rekenboek gedaan, 

goed en oprecht te wezen. Condemneert de gedaagde tot de betaling van de somma van een 

honderd gulden, 12 stuivers, een Blank, van guldens op 20 stuivers gerekend, met schaden 

etc. en in de kosten tot s'HOFFs taxatie.  

 

Theetse Peima en zijn zuster Beyts Peyma geassisteerd met Jacob Bouritius, doctor, en Sixtus 

Peima haar curateurs geresumeert hebbende de proceduren bij Lupck Peima geinstitueerd. 

Het HOFF verklaart de appellanten bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.   
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Jacob Jans van Schellingwou   CONTRA Doede van Syrxma.  In factis.    

 

Edse Dircks in Groningerland als cesie en transport hebbende van Jelle Minkes vor him en 

caverende de rato voor onder hijpothek van zijn goederen voor anna Jansdr zijn huisvrouw.  

CONTRA  Pieter Jacobs voor hemzelf en intervenierende onder hypotheek van zijn goederen 

voor Aede Eelkes en Eelke Edes,  gedaagden.   



 

Gerryt Dircx zn op het Nieuwland bij Leeuwarden.  CONTRA   Jelger van Bootsma en Sipke 

Bockes (?) voor hem en als procuratie en last hebbende van de andere Hooftschappen en 

gemeene gemeenslieden van het dorp Huizum.  Het HOFF verklaart de appellant niet 

bezwaard bij het vonnis van de nederrechter en cond hem in de kosten van het proces tot 

s'HOFFs taxatie.   

 

Focke Lyckles triumphant en requirant   CONTRA  Mr Folkert en Ocke Broersma 

gecondemneerden en gerequireerden.  Het HOFF verklaart de requiranten onder de 

specificatien van de intressen daar geaccordeerd 12 te willen hoeden en op deselve 12 te 

willen betalen oft aan Fedde Romckes over te wijzen bij de gedaagde gedaan, tot zijn eis en 

conclusie gedaan niet ontvankelijk. En om redenen compenseert de kosten.  
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Geert Jacobs Smit te Kollum.   CONTRA   Pieter Ree..wes(?)   Het HOFF verklaart de 

appellant bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.    

 

Tyardt Taeckes, woonachtig op de Eewal op Gerroltsma zate onder Raard, voor hem en mede 

als voogd voor Jacob Jans dr zijn huisvrouw. en caverende de rato.  CONTRA    Juffr Doed 

Mockema, wed Harinxma. In Factis.     

 

Heere Pieters als geauthoriseerde voormond over de nagelaten weeskinderen van wijlen 

Bernardus Pieters bij Anna Syberens dr getogen  impetrant,  CONTRA  Vrouw Doed van 

Holdinga, huisvrouw van hr Georg van Schwarzenbergh, voor haar sampt de landsate van 

Holdinga zate te EE in Dongeradeel ged.     Het HOFF condemneert de gedaagden om de 

impetrant met de kooppenningen van den huize ten processe gementionneerd, te laten volgen 

de summa van twie hondert gouden guldens van 28 strs het stuk. met de schaden en intersten. 

Verklarende de tot zijn eis en conclusie overigens niet ontvangbaar en om redenen 

compenseert de kosten van het proces.   
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Saake Annes te Blija, triumphant,  CONTRA  Jan Fransz  van der Mey(e.)  Het HOFF 

rejecteert de exceptien condemneert de gedaagde ,......................... en in de kosten.     

 

Jan Cornelis van der Mey aan St Anna parochie, impetrant.  CONTRA  Wouter Gerrijts zn, 

van Bonteman aan St Anna Parochie.  Het Hopf condemneert de gedaagde de impetrant te 

betalen de somma van 125 carolus guldens salff deductie hetgeen daar op betaald is, met de 

schaden en intressen bij de impetrant, door het ontberen vandien gehad en geleden nog te 

hebben en te lijden tot de volle betalinge en mede in de kosten.     

 

Douwe Ables te Harlingen impt (in conv en reconv)  CONTRA   Mr Lambert Adriani ged en 

eiser in reconventie.  Het HOFF ordonneert partijen te compareren voor de voorgaande 

commissaris die henlieden zal verenigen indien hij kan, indien niet, .... de rekening ten 

processe gementioneerd, en voorts hem te informeren op de faicten.    

 

Gerlof Brandenburgh wonend op te Heerenveen.  CONTRA   Harmen Hendriks aldaar.   Het 

HOFF cond. de gedaagde de impetrant te betalen 2 gouden guldens van 28 strs het stuk. en de 

vordere iniurien tegen elkaar compenserende verklaart de impetrant tot zijn vordere eis niet 

ontvankelijk en cond de gedaagde in de helft van de kosten van het proces, en tot de volledige 

kosten peremptoir.     
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Bennert Sapma en Wyts Lyuwe dr. (Lieuwema)   CONTRA   Fedde Bruchts als voogd en 

procuratie hebbende van Foock Lyeuwema zijn wijff te Buitenpost.     

 



Henne Ubles.   CONTRA   Molle Wtses.   In Factis.    

  

Herke (?) Hattems (?) als voogd van Syurdtke Pauwels dr. zijn huisvrouw, Douwe Tyalles als 

voogd van Jantien zijn huisvrouw, en als volmacht van Griet Harke (Hacke?) dr daarvoor 

onder verband zijner goederen, de rato caverende in dier qualiteit erfgenamen van Pauwels 

Tades, impetrant;  CONTRA  Jffr Ida van Loo, wed van wln Jan Rattaller.  Het HOFF 

ordonneert partijen te compareren voor de commissaris van den hove die hen zal verenigen 

indien hij kan indien niet hem informeren op zekere poincten:  - Te rerecouvreren des 

gedaagdes koopbrief van 't land op Hardegarijp, in het proces gementioneerd.  - Oft Wytse 

Sipkes of sijn wijff de vier ackeren landts in questie, mede toebehoort, en aan de gedaagde 

verkocht hebben. - Oft Jacop Foppes de possessie van de 4 akkers ten tijde Rattaller het 

perceel lands daaartegen in wandel ontvangen heeft, dede opseggen mede .........   
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Allard van Syrxma Holtvester deeser  landschappe.    CONTRA   Eepe Jellis tot Balck.  Het 

HOFF verklaart de impetrant niet ontvankelijk en compenseert de kosten.     

Andle Anes wonend tot Englum,    CONTRA   Romcke Gerleffs te Englum, en Gerleff Piers 

te Kimswerd als mannen en voogden van Lijsbeth en Syts Schelte dochteren hunne 

respectieve huisvrouwen en onder verband van goederen.   Het HOFF verklaart de pretensien 

op de verkochte schattingen voor date dat de gedaagden eigenaar gworden zijn niet 

ontvangbaar, salff hem sijn recht soo en daar hij vernemen sal en om redenen compenseert d 

costen dienaangaande gevallen. Ende wegens de pretensien van de Impetrant sedert dat de 

gedaagden eigenaars zijn geweest. Ordonneert partijen te verschijnen voor de commissaris 

(....) opzekere poincten.  -Oft de pretensien sedert de jaren 1581 tot last van de eigenaren uit 

ge.. steert(?) ende uit verschrijvingen van die te voorderen (?) - Oft de costen aan paalwerken 

en dijken bij de landsaten gedaan in Menaldumadeel na verloop van den jaren te niette gaan...   

-Oft de voorschreven onkosten en aansien dat de impetrant geen (    )schenck gegeven oft 

inden huur opgehaalt is niet uitgelaten zijn. (? quijtgelaten)   

 

Hille Bauckes te Stiens als man en voogd van Brecht Dircks dr, caverende de rato, appellant 

en resp. gedaagde (?) CONTRA    Sytze Dircx; Foockel Dircx dr. met consent van Jan 

Douwes haar man, Frans Jelles als vader en legitieme administrator van zijn kinderen bij 

wijlen Meynts Dirks dr. en Trijn Dircx dr. met consent van Tyerck Andrieszn haaer man, als 

erfgenaam van Dirck Minckes hun vader, wonende op Dronrijp. Gebruikt hebbende ratione 

(?) appellationis. Het HOFF doet te niet het vonnis van de nederrechter, en bij nieuwe 

sententie recht doende, condemneert de geappelleerde originaal gedaagde om voor zo wel in 

hem .... de applt. originaal impetrant tot profijt van zijn huisvrouw zijn pard erfenisse van 

wijlen Meynts haar moeder, mette vertochten (?) ende profijten vandien, sampt schaden etc, 

te laten volgen, onder kortinge van hetgeen daar op is ontvangen, verklarende de partijen 

verde niet ontvankelijk.  

11 febr 1601.   

Juffr Womck van Mockema, geadsisteerd en met expresse consent van Roelant van Achelen 

haar man,  CONTRA  Wpke van Burmania en Rinse Martens beide wonende te Ferwert.  In 

factis.  
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Dirck Eylerts wonende te Grouw. Als man en voogd van Juick Pieters dr. zijn huisvrouw, 

Marck en Botte Hankis, als curateurs ocer de jongste kinderen van Peter Sytses.  CONTRA  

Ids Sytses voor hem zelven en de selve Ids sampt Gerben Dyurres te Leeuwarden als 

voormonden over de nagelaten weeskinderen van wijlen Gosse Sytses. HET HOFF doende 

recht op de eis van  Dirck Eylerts  vanwege zijn huisvrouwe gedaan zonder op op het verzoek 

van andere impetranten te letten condemneert de gedaagde te gehengen en gedogen dat bij de 

commissaris met adsistentie ende overroepinge dat geener dient behoren, zal komen tot 



scheidinge van partijen mene landen, ten processe geroerd, gelijk zulks naar recht en 

costumen van deze landschappe behoort, en uit bewegende oorzaken condemneert de kosten.   

 

Harmen Peters tot Arum, applt.   CONTRA    Schelte Frans zn aldaar.  Het HOFF verklaart 

de appellant bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard. en cond. hem in de kosten.   

 

Mr. Bou(de)wen Claass en Griet Wybe dr. Ens el. Applt.  CONTRA  Willem Pieters burger 

te Franeker. Geappelleerde.   Het HOFF doet te niete het vonnis van de nederrechter ende bij 

nieuwe sententie recht doende condemneert de geappelleerde originaal gedaagde om van de 

koop ten processe geroerd naar inhoud van de artikelen aan de appellant genoegzame 

......baren te leveren mits ontvangende van de appellant wederomme een behoorlijke 

koopbrief, ende voorts om de apellant te betalen 50 gouden guldens en de resterende 

kooppenningen op te brengen op te kommen in de artikelen mede uitgedrukt met schaden en 

intressen etc, en uit bewegende oorzaken compenseert de kosten.   

 

RAADSHEREN:  In Marge: Eissinga, Idzarda, Grovenstens, Jukama, Ulenborgh, Hillema, 

Hania, Meinsma, Lyklema.    
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Jelmer Martens en Ida Martens dr. als erfgenamen van Trijntje Jelmers haren moeder.  

CONTRA    Allard Allards  als man en voogd van Peter Boyens dr. tot Stavoren en daarvoor 

caverende de rato.    Het HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrechter niet 

bezwaard.    

 

Claas Wpkes c/s.  CONTRA     Aarend Hendricx binnen Leeuwarden.  In Factis, binnen 6 

weken voor alle Dilay.   

 

Nanne Pybes Alkema tot Marssum voor hem zelven en als conjuncta persona d.r.c. voor 

Hieronimus Alkema zijn broeder;  CONTRA   Pybe en Sybren Martens zonen te Grouw, 

Joannes Martens te Marssum, en Reeme Martens dr, e.h. van Symon Lyuppes mede te 

Grouw, en Bauck Epe dr. te Gercxklooster als wett. voorst. van Anke haar kind bij Marten 

Sybrens in echte geprocreerd allen erfgenamen van Marten Sybrens ; gedaagden.   Het HOFF 

ordineert partijen te compareren voor de commissaris, die henluiden zal verenigen, indien hij 

kan, indien niet hem informeren op sekere Faicten in den processe bevonden.   
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Trijn Willems dr. wonend te Huizum,   CONTRA   Claas Dircx onder de klokslag van 

Leeuwarden.   Het HOFF cond. de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 150 ggld 

van 28 strs. Ordonnerende de procureur generaal ... het recht van de heerlijkheid te verwaren. 

tegens de gedaagde; zo hij bevinden zal. en cond de gedaagde in de kosten tot s'HOFFs 

taxatie.   

 

Jan Jans te Huizum   CONTRA   Claas Freercx te Wirdum.   Het HOFF condemneert de 

gedaagde om de impetrant te betalen ende te restitueren tot meesterloon bij hem betaald, ter 

zake van de vereveninge op geeist .. ten processe gementioneerd, met de schaden etc, 

sullende partijen in executionis hun mogen behelpen met de informatien ten processe 

gevoegd. 

 

Dr. Baarte Isaerda nom/libr.  CONTRA   Douwe Hayes Mamminghe ende Sicke Sybes als 

geauthoriseerde curateurs tot de onjarige kinderen van wijlen Hans Pieters en Tet, Jelke 

Broersma dr. in tijden gewoond te hebben binnen Menaldum en Jan Jans n/ux aldaar.  Het 

HOFF condemneert de gedaagden om den impetrant naar advenant van zijn landen zo veel te 

huur en geschenk ofte propijn te betalen als de andere grondheren van gelijken landen zijn 



genietende, mits van hem impetrant genietende zo vele jaartallen als de gebruiker van den 

andere grondheren zijn toegestanden ende om redenen compenseert de kosten van t' proces. 
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Oedts Sickes Campen wonende tot Hitsum voor hem zelven en als recht hebbende voor 

Ryurdt Oedts zoon Campen wonend te Achlum impt.  CONTRA  Douwe Eelkes Popta, voor 

hem, intervenierende voor Frans Piers     Het HOFF condemneert de gedaagde om de 

impetrant te betalen de somma van 100 gglds van 28 strs het stuk verschenen en nog te 

verschijnen respektievelijk op de eerste mei 1598, '99, 1600, en 1601. met schaden etc.  

Onverkort de impetrant zijn reght tegens Frans Peters (?) indien hij aan deze gezien zijn 

achterwezen niet vol kunnen bekomen, ende om redenen compenseert de kosten.   

 

Tyaard Dircxs binnen Franeker, voor hem en onder Hypotheek zijner goedende rato 

caverende voor Auck Ebe dr. zijn e.h. Impt.   CONTRA   Dirck Corneliss te Kollum.   

 

Jffr Auck Donia wed van wln Fedde Haarda, te Bilgaard;  CONTRA   Henrickien Jacobs dr. 

als erfgenaam van Trijnke Syrcks Donia, haar zusters dr.    

den 13 en februari 1601.   

Tyerck Hessels Waarstra burger binnen Harlingen applt.   CONTRA   Minne Lyeuwe zn 

Mollema te Franeker in de naam van Ida Ottes zijn huisvrouw. en onder verband van 

goederen en caverende de rato. 

Pag 127.    

Bely Lyuwe dr. wed van Henrick Aarends als wettige voorstanderse van haar kinderen en 

geadsisteerd met Sijmen Sijmons als cur. Lit. Triumphant en requirant.   CONTRA   Anna 

Henricx dr wed van Aarend van Herderwijck.  

 

Symon Bernardi als curator over wijlen Mr Jan Doyema voorkinderen   CONTRA  Marten 

Everts te Tsummarum.     T' HOFF condemneert omme mette cooppenningen en overgelegde 

reversalen in date den 28 october 1598 verhaald, de impetrant in zijn kwaliteit te betalen de 

vs. kinderen ..... noch onbetaald zijnde ende dat op te nemen met de vs. reversalen, uitgedrukt 

mette schaden en intressen etc vandien en uit bewegende oorzaken compenseert de kosten.      

 

Mr. Sijmon Bernardi vanwege Neelke Doyema zijn huisvrouw, en cav. de rato, en als curator 

over Jacobus Doyema absent zijnde   CONTRA   Syeucke Seerps (?) op Dronrijp, voor hem 

en onder hypotheek zijner goederen. en c.d.r. voor zijnn zusters en broeders erfgenamen van 

wijlen Seerp (?) Syurdts hun vader.   In Factis voor Jukama.    

 

Mennert Melijss te Huizum,   CONTRA   Henrich Taickes burger in Leeuwarden.  In factis, 

voor Meinsma, commissaris voorgaande.    
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Dirck Cornelisz Hollander, voor hem en uit de naam van Jan Corneliss zijn broeder onder 

verband zijner goederen caverende en Johannes Jaspers wonende te Dokkum.   CONTRA   

Jan Henricx ontvanger gedaagde.   Het HOFF verklaart de eisers tot hun eis jegens het 18e 

perceel niet ontvangbaar, ordonnerende de procureur generaal om recht en de heerlijkheid te 

verwaren, zo en tegens de genen die hij bevinden zal; en cond de impetrant in de kosten van 

het proces tot s'HOFFs taxatie. en nopens de eis van de impetranten aangaande het derde 

termijn ordonneert partijen te compareren voor de commissaris van den Hove die hun zal 

verlijken indien hij kan, indien niet op zekere punten te rapporteren.    

14 febr 1601.    

Andries Isbrands te Ferwerd, voor hem en vanwege zijn huisvrouw en desnoods onder 

verband zijner goederen. de rato caverende.   CONTRA    Jan Dircx wonende te 



Ferwerd.voor hem en onder hypotheek zijner goederen de rato caverende voor Barbera Jans 

dr zijn huisvrouw. Gedaagden. Het HOFF condemneert de gedaagde aan de impetrant te 

betalen de somma van 4000 g.glds van 28 strs. salff deductie van hetgene aan de impetrant en 

Dr. Adriaan van Teylingen en zijn huisvrouw betaald is. en noch beloofd is aan de vs. 

Teylingen voor hem en zijn huisvrouw te betalen, met schaden interessen etc. en cond de 

gedaagde in de kosten.    
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Hidde Gerbrants herbergier op Dronrijp.   CONTRA   Deurwaarder van dezen Hove.   Het 

HOFF gehoord de eed tot versterkinge van de overgelegde specificatie gedaan, condemneert 

de gedaagde om de impetrant te betalen de somma van 26 car. gld. en 14 strs. Met schaden 

intressen etc. en de kosten tot s'HOFFs taxatie.     

 

Jan Jansz Groen impetrant,   CONTRA   Baucke Gerloffs.   Gedaagde.  T'HOFF cond. de 

gedaagde de impt te betalen de somma van 36 dalers van 30 strs elk, met de schaden en 

itersten sedert dien gehad en geleden nog te hebben en te lijden, en mede in de kosten van het 

proces. 

 

Hylck Gercke dr. req.  CONTRA   Mr. Menne Broersma vanwege de erfgenamen van 

Lyuloff Hoytema als als naw(?) lijke van Nanne Epes en Broer Hylckes nomine quo. 

gerequireerden. sampt van Heyn Alberts erfg. ged.   Het HOFF cond de gedaagde dat de 

cooppenningen hypotheeklijk gedaan, staande onder de deurwaarder Bocke Douwes bij de 

impetranten in Harlingen van hun Achterstanden weder gelicht ende mede in de kosten tot 

s'HOFFs taxatie.    
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Jufr Womck van Mockema, huisvrouw van Roeland van Achelen met consent en authoriteit 

van haar man.  CONTRA   Tyesse Eintes Sijullema ende Auck Rommertsdr. e.l.  Het HOFF 

cond de gedaagden om het voorn. in q. te bode te stellen, en verklaart de impetrant tot haar 

vorderen eisch voorals noch niet ontfangbaar,  Ordonnerende de proc. gen. om het proces na 

hem te nemen, en het recht van heerlijkheit te verwaren teegens de genen die bevinden zal 

ende om redenen de Hove moverende compenseert de kosten.  

 

Jan Vos te Kollum   CONTRA   Henrick Willems Velsius, voor hem en de rato caverende 

voor Auck Wopke dr, zijn hsvr. Gedaagde.   T' HOFF doende recht op de versochte per- 

(vijten?) condemneert de gedaagde te namptificeren 97 dalers en 3 stuivers, ten principale in 

factis.    

 

Syte Haies, zo hij procedeert, impetrant.   CONTRA   Baucke Syurdts en Douwe Femmes, 

gedoemden.   Om de gedoemden jegens voorgaande appoincten ende verloop van tijd dunt 

hem nog de tijd van drie weken  op hun productie te mogen doen, condemneert henlieden 

niettemin in de kosten.    

 

Freerk Dircx te Wirdum, als voormond van twee jongste kinderen van Gerrijt Dircks 

impetrant.  CONTRA   Douwe Eelkes zn Popta, ged. en gecontumaceerde. het HOFF gezien 

de citatien verklaat de ged. contumax en condemneert hem inde costen voerts in factis.   

Pag 131.   

Jfr. Emerentiana van Grombach wed van Scipio van Meckema in leven grietman van 

Collumerland.  CONTRA   Offke en Jelger van Feitsma curateurs over wln Hessel van 

Meckmans weeskind bij wln Susanna van Meckmans, wed van Octavius van Horion als voor 

een gerechte helfte mede erfgename van wln Scipio v.s.   Het HOFF condemneert de 

gedaagden in hun Qualiteit omme na de inventarisatie tussen partijen voor de commissaris 

ver(wellicht) ? mette impetrant tot wettelike en behoerlijke scheiding zowel van de roerende 

als de onroerende goederen tussen partijen in mande en gemeyn zijnde te procederen, ende 



onder haar impetranten t'geen bevonden zal worden te competeren te laten volgen, con......... 

partijen hun recht niettemin in den zelven scheidinge zo en als bij accooord instrumentum en 

anderzins bevonden zal worden te behoren en en anderzins neffens de resterende (?) 

verklarende de impt voor hun vorderen eis vooralsnog niet ontvangbaar.      

 

Dr.Sixtus Peyma als mede curator Beydske Peyma. Impt   CONTRA   Doecke Sippes en Jan 

Hommaard (??)   Het HOFF gezien de citatien en verstek de gedaagde, en houdende de 

obligatie in date 30 dec. 1579 voor bekend, cond de ged. om te betalen 60 g. gld. met de 

schade en intressen etc.      

pag 132.    

Pieter Janszn Clock en Eeuw Cornelis dr. burgers en herbergiers in Leeuwarden als door 

cessie t' recht verkregen hebbende van Berend Engberts herbergier op Beetsterzwaag.   

CONTRA     Albert Sierds in de Hemrick  ged. en gec.    Het HOFF gezien de citatien 

versteekt de gedaagde van alle exceptien, van de overgelegde obligatien, den date 4 juni 

1599, verklaart, cond. de gedaagde, om de impetrant te betalen 114  met schaden en intressen 

vandien, ongehoord impetranten hun recht jegens Wyts (F) Saecke dr de gedaagdes 

huisvrouw indien de impetranten hun achterwezen aan de gedaagde niet zullen kunnen 

becomen, en cond. de gedaagde in de kosten. 

 

Gosse Foppes te Buitenpost als curator over de twee weeskinderen van wijlen Frans Harmens 

glaasmaker in leven burger van Leeuwarden namens Goycke en Eeske Tijmens impt.  

CONTRA   Atte Briochts, secretaris van Dantumadeel.      Het HOFF gezien de citatien 

versteekt versteekt de gedaagde van alle exceptien en houdende de obligatie d.d. i en martij 

1593 voor bekend condemneert de gedaagde om de impetranten te betalen de somma van 172 

lb 2 strs, met de schaden en intressen.  

 

Ritske Gercx burger in Dokkum, voor hem en vanwege zijn huisvrouw.   

CONTRA     Claas Pieters burgen en burghe (..) gecontumaceerde.   Het HOFF gezien de 

citatien versttekt de gedaagde van alle exceptien en houdende de obligatie in date 1200 aprilis 

1600 voor bekend condemneert de gedaagde de impetrant te betalen tien lasten ende 5 lopens 

saaigoed en de last gerekend voor 56 ggld. a 28 str, salff de nota van 80 lb. daarop betaald. 

met de schaden en intressen, onverkort de rechten jegens Thomas Thomas, des gedaagdes 

huis (?) mede bij zijn achterwezen aan de gedaagde mede zal kunnen brengen en cond de in 

de kosten en  (betalen)    

pag 133.    

Sibbel, Jan Henricx wed. binnen Leeuwarden impt.   CONTRA   Rienck van Burmania ged 

en gecontumaceerde    Het HOFF gezien de citatien versteekt de gedaagde van alle exceptien 

en houdende bekend de obligatie d.d. van 1579 condemneert de gedaagde de impetrant te 

betalen de somma van 20 car. gld met schaden en intressen en mede in de kosten tot s'HOFFs 

taxatie.   

Feddrick Emkes als cessie en transport hebbende van Douwe Dircx gewezenen 

schoolmeester te Blija.   CONTRA   Syuck Wijngie als kerkvoogd van de vs. dorpe, ged en 

gec.  Het HOFF condemneert de gedaagde de impetrant te betalen 250 lb. met schaden en 

intressen en mede in de kosten.   

   

Marten Martens, deurwaarder (?) ged.  CONTRA   Hidde Gerbrants impt. en gerequireerde.    

T'HOFF relayerende de gedaagde en de requirant tegens voorgaande appoincten ende ter (?) 

leven van tijden gunt hem alsnoch zij produktie te mogen doen ..... binnen 14 dagen daarna 

en cond de requirant in de kosten van het proces.     

 

DE EERSTE RECHTDAG IN DE VASTEN IS GEWEEST DEN 4 MAART 1601.   

 



Pieter Gerbrands te Deinum, als man en voogd van Tet Sybe dr. zijn  huisvr. en als volmacht 

en conjuncta persona van Epe Tyallings als vader en leg. adm van zijn kinderen bij Jetske 

Sybe dr. in echte getogen en mede als procuratie hebbend van Trijn Sybe dr. wed van Douwe 

Sybrandts te Minnertsga.  CONTRA     Marten Gerrits zn Burger in Lewerdt als vader en lag. 

adm van zijn dochtwer bij Auck Aucke dr zijn overleden huisvrouw getogen.  IN FACTIS 

voor Eissinga voorgaande commissaris.  

   

134.    Claas Alberts burger in Franeker   CONTRA   Kinsck Johannes wed. wonende te 

Lutke Lollum.    T'HOFF ordonneert partijen te compareren voor de commissaris, die hen zal 

verenigen, indien hij kan, nopens de rekeningen en intressen daarin geroerd, indien niet hem 

informeren op de facten in de (zaken) bevonden.     

 

Eyte Gosses.     CONTRA    Ept Meynts   Het HOFF condemneert de gedaagde de impetrant 

te betale de somma van 175 car gld van 20 st. het stuk. met de schaden en de intressen die de 

impt sedert de litescontestatie gehad en geleden heeft  etc tot de volle betalinge en in de 

kosten van het proces.      

 

Ubt (Uwe ) Wierds te Buitenpost als man en voogd van Sibbel Henricx dr. zijn huisvrouw, en 

mede vanwegen ende als volmacht van de andere gemeene erfgenamen van Hendrik Harmens 

in de Kooten. Impt.  CONTRA   Syurdt Wlbes en Jelke Gosses. wonend te Eestrum voor 

hemzelve en als volmacht van de andere ingezetenen aldaar.  HET HOFF condemneert de 

gedaagde te gehengen en gedogen dat bij commissaris van dezen hove met adsistentie van 

een gezworen landmeter geprocedeert werd uit de Swette ten processe geroert, tot rooiinge 

ende dienvolgens tot afscheiding van .... mande landen ende dit alles nadien connen en en de 

loop van de vs. Swette ende mede dat een scheidsloot werde gemaakt ter plaatsen daarnaar 

voorgaande rooiinge sulks bevonden weder te behoren verklarende de impetrant tot zijn 

vordere eis niet ontvangbaar en condemneert hem niettemin in de kosten to s'HOFFs taxatie.     

135.    

Dedde Sipkes als vader en wettige voorstander van Fetse Deddes zijn zoon clerck met 

deselve so veler noot hij adsisteert req.   CONTRA   Auck Sijbolts,   Clerck des bisdoms 

Utrecht geadsisteerd met Sybolt Tyebles, zijn vader wonende te Boornzwaag. ged en 

opposant.  In Factis,  voor de voorgaande commissaris.    

 

Douwe Nijenhuis, burger in Leeuwarden,   CONTRA   Dr. Henricus Gualtheri   advocaat 

voor den Hove.  Het HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrechter niet 

bezwaard. en cond. hem in de kosten tot s'HOFFs taxatie.   

 

De erfgenamen van Catharina Jacobs dr  weduwe van Hans Lens.  CONTRA   Florijs en 

Sweyn Florijs sonen, voor haar en Hylcke Binnerts nom lib. en de andere weeskinderen van 

Symon Florijs als diens erfgenamen.  Het HOFF restituerende de impetrant en req. wegens de 

voorgaande acte van renvocatie (?) en conclusie gundt hem alsnoch de tijd van een maand om 

hun productien te doen reserverende de kosten voor de principale zaak.   

Pag.  136.   

Douwe Femmes, wonend bij Klaarkamp, als vader en legitimus. adm. van zijn kinderen bij 

Jelts Tyaards zijn wln. huisrouw getogen in deze kwaliteit en mede het recht hebbend van de 

erfgen. van Peter Renicx zijn kinderen aldaar, impt.   CONTRA      De heren gedeputeerde 

staten van Frieslandt. Het HOFF verklaart de impetrant tot zijn eis en conclusie tegens de 

gedaagde peremptoir niet ontvangbaar en om redenen compenseert de costen.     

 

Tyetse Barents met adsistentie van Ida Doytse dr. zijn e.h. requirant  CONTRA  Sipcke 

Alberts. In Factis in Forma.  

9 maart 1601    



Gertke (?) Reytses inde  (?Wenweren) impt  CONTRA  Jan Cornelis Tadema   Het HOFF 

restituerende de impetrant tegns het accoord de fine ten processe geroerd, condemneert de 

gedaagde om de impetrant die hem in q. costeloos en schadeloos te restitueren en laten 

volgen indien de zelve ....    .... is indien niet de estimatie vandien en om redenen compenseert 

de kosten.    

 

Olphardus Belida dienaar des Goddelijken Woords te Ferwert impt en geexcpieeerde.  

CONTRA    Hans Douwes gedaagde en excipient.   Het HOFF rejecterende de exceptien bij 

de gedaagde geponeerd, condemneert hem peremptoir op de eis van de impetrant te 

antwoorden des dat de gedaagde ten principale zal mogen gebruiken de landen die bij hem in 

ex..... ..... .    

 

10 maart 1601.    

Jub Hinnes te Go(i)nga.   CONTRA   Tibbe Simons en Jantjen e.l.  Het HOFF doende recht 

op het versochte, cond. de gedaagde te namptificeren de somma van 65m g.gld . In Factis.     

 

Doede van Syrcxma impt.   CONTRA    De ingezetenen of volmachten van de dorpen van 

Leeuwarderadeel en Allard Syercxma gedaagde.   Het HOFF ordonneert partijen te 

compareren voor de commissaris die hen zal verenigen, indien hij kan indien niet hem 

informeren op zekere poincten van offitie.  Poincten.  Hoe veel de impetrant heeft 

gecompeteerd van Oostergoo .... in de impetrants libel verhaalt.   Hoeveel de impetrant in 

betalinge van dien heeft ontvangen. 

Pag 138.   

Peter Reiners, burger in Leeuwarden voor hem zelven en als procuratie hebbend van Anna en 

Jay Reiners dr, zijn zusters en van Jannes Reiners zijn broeder voor zoveel nodig en onder 

hypotheek van zijn goederen  en caverende de rato als kinderen en kindskinderen van Jay ( ) 

Pieters dr. hare oldemoeder.    CONTRA      Hidde Pieters te Wommels, Fedde Obbes te 

Spannum, en Doede Sytses te Jorwert voor hen en uit naam van hun respectievelijke 

huisvrouwen.  Het HOFF verklaart de impetranten tot de eis jegens de gedaagde genomen 

niet ontvangbaar en compenseert de kosten tot s'HOFFs taxatie.     

 

Doytse Ritserts, wonend binnen Leckum (?) mede .....  ...... als cessie hebbende van Fedde 

Sytses, de welke Fedde cessie hadde van Berent Claes mede burger der vs. stede hem, Berend 

overgedragen van Lolke Hiddes.   CONTRA   Claes Pieters wonend binnen Leeuwarden, 

voor hem en voor zovele noch is caverende de Rato voor Lolke Hiddes. Het HOFF 

ordonneert partijen te compareren voor de comm. v.d. hove, die hen zal verenigen, indien hij 

kan indien niet hem zal informeren op zekere poincten van Offitie.   Poincten.  Oft alle de 

vijftien personen genoemd in het instrument in dat den 11 augusti 1596, ten processe 

overgelegd, naar registratie van het in't zelve instrument geroerd noch in leven zijn geweest.  

Wat partijen den      ......   van Lolke Hiddes en Hidde Sytys.      

Pag 139.    

Lykle Tyercx zn Buma te Kollum, imp   CONTRA   Agge Hotses te Kollum.  in Factis, in 

Forma.      

 

Riemer Romkes, te Dokkum, als man en voogd van Jantie Jelmers zijn huisvrouw, daarvoor 

onder verband zijner goederen caverende.   CONTRA   Gabbe Sapes als voormond, van het 

nagelaten weeskind van Gerloff Jeppes. In Factis. Aefke Boltsma wonend binnen Groningen, 

impt,  CONTRA   Harmen Meusel   (Moosel?) te Kollum.   Het HOFF doet te niet het vonnis 

van de nederrechter, en bij nieuwe sententie rechtdoende verklaart de appellant, originaal 

gedaagde, en excipiente ongehouden te wezen, de geappelleerden, originael impetranten, 

voor den gerechte van Kollumerland, lites te contesteren, of recht te plegen, en condemneert 

de geappeleerde mede in de kosten van beide instantien, tot s'HOFFs taxatie.     



 

Doctor Joost Brantsum, advocaat voor dezen hove als volmacht van Gerrijt Johannes, 

Triumphant en Requirant.  CONTRA   Claas Alberts burger der gemeente Franeker, en zijn 

huisvrouw, en daarvoor de rato gecaveerd hebbende.   HET HOFF, liqiuderende t'geene de 

gecondemneerde heeft hoort en condemneert de triumphant, en requirant omme hem 

gecondemneerden, te laten deduceren, honderd vier en tachtig gulden,in een partije en 302 

car. gld en 17 stuivers in een andere partije item, 413 car gld in d.... en nog twee honder car. 

gld. volgens de twee brieven, van date den 24 nov 1595 en de anderen van 8 maart 1596, in 

de vierden partij, onverkort na te komen den triumphant zijn recht neffens de 100 lb, zo hij 

hem kan beloven dezelve onder de vs. 192 g.gld verrekend te zijn  en om redenen 

compenseert de kosten. Ordonnerende partijen nopens de helfte van de geapprehendeerde 

reparatien en melioratien. te procederen, voor de commissaris, die hen ... (etc)   

Pag 140.     

Ids Pieters   CONTRA   Eete Isbrands voor hem en zijn huisvrouw te Bergum.   Het HOFF 

verklaart de impetrant niet ontvankelijk en cond. hem in de kosten.     

11 maart 1601.    

Meents Ubles, curator over Tyaerdt Bouwes, vier kinderen wonend te Tietjerk, appellant.  

CONTRA   Binnerd Eets zn, en Uble Freerk zn als het recht van cessie hebbend van Ulke 

Ulkes, hun vader. (Uble Ubles ) !      In Factis.     

 

Hessel Jelles te Oosterlittens, voor hem zelven en voor zovele hem de zaak mag concerneren, 

en als man en voogd van Jeeslik Fopma, zijn huisvrouw, met dezelve geadsisteerd. en cav de 

rato onder verband van goederen.   CONTRA    Dirck Eisses en Auck Fopma ook te 

Oosterlittens.   In factis, in forma voor voorgaande commissaris.   

 

Regnerus Hetses te Tzum, als als voormond over wijlen Gerbrand Gertzoons weeskint bij 

wijlen Mary Jencke dr. geprocreerd.  CONTRA   Ruurdt Doewes te Aalsum, voor hem en 

intervenierende voor Naenck Johannes Wallis weduwe, onder hypotheek van zijn goederen, 

gedaagde.   HET HOFF condemneert de gedaagde de impetrant te betalen de huur van de 

twee pondematen lands in den processe gementionneerd. sedert de dood van Gerbrant Geurts 

zn. met de schaden en intressen etc. en mede in de kosten.   

141.    

Wiglius van Aytta van Swichum, de sone van Hector Aytta in levene raid ordinaris in dezen 

hove geadsisteert met dr. Jacob Bouritius zijn curateur.  CONTRA     Wybrandus Aytta van 

Swichum, gedaagde.   Het HOFF verklaart de impetrant voor de helft eigenaar van de 

huizinge mette meubelen en de vordere annexen en gerechtigheden vandien. te processe 

geroerd. En de vordere eis niet ontvangbaar en alsmede in de kosten.    

 

Douwe Epes tot Deinum, Appellant, als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij wln Doutien 

Seerps dr.   CONTRA   Jenke Epes (Jouke?) burger der stede Bolsward.    Het HOFF doet te 

niete het vonnis van de nederrechter  ende bij nieuwe sententie recht doende ord. de 

geappelleerde te antwoorden op het libel van de appellant.    

 

Folkert Epema voor hem en als curator van Tyemck Epe dr. zijn huisvrouw, impetrant en 

gerecipieerde.   CONTRA   Here (Hete?) Poppes te Aengium,   Het HOFF rejecteert de 

exceptie, en condemneert de gedaagde peremptoir, te antwoorden reserverende de kosten tot 

uitdraging der zaken. 

 

(141)   Lyuewe en Hylle Feyckes impt.   CONTRA    Jelk Montse  Onder de klokslag van  

......  

 

142  Thomas Jacobs te Balk app   CONTRA    Lysck Mircks te Mirns.  geappelleerde .      



Thomas Jacobs appellant   CONTRA   Lyschk Mircks te Mirns .     

 

Allard Ottes  CONTRA   Rienck van Burmania en Jfr Jelcck v Adama    

 

14 maart 1601   

Marten Molles burger binnen Leeuwarden voor hem en vanwege zijn zuster   CONTRA   

Lamme Harmens dr wed wln Lyuwe Molles in leven secretaris   Der stede Dokkum   T' 

HOFF restituerende de impetrant tegens de scheidinge van date van 15 maart 1574  Ende 

d'approbatie van het testament van wijlen Leo Mollis aengaende het legaat de gedaagde 

daaarinne gemaakt en gedaan condemneert de gedaagde om de impetranten t'selve legaat en  

perchelen van goederen daar onder begrepen voor den vijfde part te laten volgen ende te doen 

hebben voor soo vele die in rerum natura zijn, voor soo vele niet de cracht van estimatie van 

de met den vercochten profijten en emolumenten bij de gedaagde daarvan genoten  de 

gedaagde neffens de melioratien en voordere pretensien aan het voorschreven legaat heure 

cracht in executione ; verklarende de impetrant tot zijn vordere eis niet ontvankelijk.     

143.    

Gerben Gerbens burger der stede Bolsward  voor hem en Tyetie zijn huisvrouw en daarvoor 

caverende de rato en Gerben als cessie hebbende van Pieter Harmens Pheltes die cessie hadde 

van Heyn Jans   CONTRA   Douwe Poppes secretaris in Worckum   en Gijsbert Gerrijts 

burger van Sneeck, voormond over Hiske Gijsbert  Oenes    Het HOFF mede reguard nemend 

op het incident, verklaart de imp niet ontvangbaar.     

 

Reynsck Idse dr wed wln Jan Sijurds wonend te Nijeland  in Weymbritseradeel.   CONTRA     

Mathijs Oenema mede raad van de admiraliteit in Friesland    Het HOFF cond de gedaagde te 

betalen de somma van 300 g.gld a 20 str het stuk   Met schade en intressen      

 

Wlcke Martens als vader en wett voorstander van Trijnke zijn dochter als erfgename, mediate 

en immediate van Tyaard Pieters    CONTRA   Otte Allards Heixan, als voogd van Doedke 

Melchiors dr, en Hilck mr Melchiors dr. Ged   Het HOFF cond. De ged. De impt te betalen  

naar advenant  tot honderd van de 840 g.gld   In de baar d.d. 20 april 1596 ten processe 

overgelegd begreepen, van date van dezelve baar tot dat de vs. kostsomma betaald is.    

144.     

Jeenne Wymerts dr burgeresse binnen Harlingen.   Renert Fransz burger aldaar Jan Joukis 

wonend binne Leeuwarden. Voor hem en als voogd van Taeds Jans zijn huisvr.   Lyubbe 

Lyuwes in Akkerwolde.   Barbara Scheltes, wed van Reynt Rykeltsma.  CONTRA   Bodis 

Jans  vanwege Wlck Reuwes dr zijn huisvr en   Ritske Ryuerds Rykoltsma en Hille Syurds 

Hillema  Geauth.  Voorm. tot de oudste knn  van Wijlen Jelte Saepe dr ?      

 

Lyuwe Feuykes en Reynsck Tyebbe dr    e.l. binnen Leeuwarden   CONTRA   Marten 

Tyaards en Trijnke Crans e.l.      

145.     

Geb Meinsma voor haar en het recht verkregen hebbend  Van Jan Gerrijts  CONTRA    Claes 

Jouts en Anna Peters dr e.l. tot Buitenpost.   

 

Jan Peters van Menaam, burger te Leeuwarden triumph,  CONTRA   Hessel Ryurds en 

Hobbe Jellis en Isbrant Sems.     

17 maart 1601      

Jan Jacobs tot Embden, als cur. O. Dirck Jacobs zijn broeder.  c.d.r in plaats van Mr Cornelis 

Jans  muirmeyster over Doecke Sicke dr.  CONTRA  Haaie Laas, stalhouder te Harlingen, en 

Bauck Sicke dr e.l.  Het HOFF cond de ged te betalen 233 daalers van 30 str t'stuk; etc.  

  



Pieter Doeckes en Watse Ane   (?)   Voor haar selfs en Johannes Edes als leg. Adm. Van 

Sibbel Anne dr.   CONTRA   Jelle Piers zn, Taecke Tsummes en Joannes Heeres als voorm o. 

Jelte Heres weesknn.   Om de rekeningen en bewijs van administratie over te leggen     

146.     

Syurd Wytses Beima te Franeker; als volm en proc hebbend van   Intse Doeken zn ontv. En 

dorpr. V. Arum. Als vader en leg adm. v. Douwe Intses zijn zoon als beneficiant van Hansma 

leen. Oft beneficie in   het dorp Arum, verkregen door collatie van  hem, Syurdt Beyma en 

Tzeets Beima zijn zuster hebbende het jus patronatus constituandi et presentandi   CONTRA     

Suffridus Pauli Feickema, dienaar des goddelijken woords in Arum   en Harmen Hessels 

mede gaeman adaar als administrator van de Geestelijke en Arme goederen aldaar en als last 

en procuratie hebbende van deselve dorpe en  In die kwaliteit intervenierende voor Ritske 

Johannes   Als gebruiker van het corpus van Hansma leen ; Douwe Douwes  Hille Minnema 

en Ids Syrcx gedaagden. Niet Ontfangbaar.      

 

Wybe Willems te Wolseynde    CONTRA     Sipke Hannes in Eesterga .    

147    

Bote Martens wed. soo sy precedeert impt   CONTRA   Gerrijtjen Jans dr. Te Dokkum.   

Watse Pabes wonende te Wons;    CONTRA   Rintse Annes te Cornwert voor hemzelf en als 

conj.pers.   En c.d.r. voor Jan Anes zijn broeder.  De appellant te betalen de somma van 

eenhondert g.gld. Etc. 

 

Dr Sixtus Peima voor hem en voor Tsyemme Peima, zijn broeder, curateurs over Sepck 

,Taeckes Boelema.   CONTRA    Gabbe Jans burgemeester tot Dokkum.als volm o. Jan 

Popckes weesknn. En vanw Rints Folkerts dr Nu e.h. van Peter Jans op ten Jedde bij 

Dokkum, geadsisteert met  Rintse Roelofs hem dragende en voorst o. de weesknn bij Jay 

Popts getogen.    

148.  

Reyn Reyns te Koudum; voor hem en vanwege Douwe Epema zijn litisconsort  CONTRA   

Rudolfus Fabritius en Hartman Hartmans te Koudum.  Het HOFF restituerende hetgeen de 

requiranten tegens t'versoek van  Te antwoorden en de interlocutoiren sententie in dato den 

5-en  Februari lestleden admitteeert het antwoord van de Req. Voor zo ver hetzelve is 

peremptoir, ord. de partijen voor voorgaande commissaris te  exhiberen naar vermogen en 

acte voor deselve commissaris en  Compenseert niettemin de requirant in de kosten.   

 

Watse Tziallings te Steens,    CONTRA     Dirck Jans Allema, voorst v Aelke Claesdr zijn 

e.h.  Ende Lenert Jans Swattien wonend te Stiens, als voogd van  Renck Egberts  Zijn huisvr 

voor hemzelf en c.d.r voor de mede-erfgenamen van Wijlen Liuwe Alles ende Trijn Egberts 

dr.     

 

Baucke Sybes Metseler, te Steens  CONTRA   Agge Sybolts wonende te Finkum. En o.verb. 

v. Goederen zich  sterkmakende voor Andries Sickema.  Het HOFF ord. Partijen te 

compareren voor de comm. v.d. Hove   Die hen zal verenigen indien niet hen zal informeren 

op sekere poincten van Offitie   - hoeveel kalcx de impt toebehorende aan Rijueld 

Andreas in tijden heeft doen halen  - wat ijder tonne kalcx in tijden van het halen geholden 

heeft.    

19 maart 1601     

De administrateurs van de geestelijke goederen in  Wons  CONTRA    Fedde Taezn voor hem 

en  mede al volm v. Tyaerd Taes zijn broeder   Aelke en   Syurdtke Tae dr hun zusters en 

c.d.r en in die Qual res de proceduren bij   Insck Oene wed hun moeder gesustineerd.      

 

Ritske Gerckes burger in Dockum  CONTRA   Claes Pilgrums burger binnen Franeker   Het 

HOFF gehoord de eed van de gedaagde tot versterking van zijn aaengrijp verklaart de 



impetrant tot sijn eyntelijke conclusie wegens de gedaagde niet ontvankelijk en om redenen 

compenseert de kosten.     

Pag 149 (rappel)    

Joncker Rienck van Dekema , hopman, voor hem en vanwege zijn compagnie ende in die 

Qualiteit door de resignatie en cessie het recht hebbende van Michel Brinker requirant in 

conventie en gedaagde in reconfentie.  CONTRA    Michiel Brinker mede gedaagde en resp 

requirant intervenierende voor, Sicke Dijcxtra  Het HOFF nopens de eis in conventie, en in 

reconventie verweerder, de afdoening van't attest in qualiteit, ordineert partijen te 

compareren voor Idsarda voorgaande commissaris die partijen sal interrogeren  indien hij kan 

indien niet hem informeren opte saicken, ende doende recht nopens de vorderen poincten, in 

requiranten verklaart de exceptie , ordineert de gedaagden peremptoir te antwoorden en 

reserveert de kosten.     

150.     

Jan Aeukes grietman van Lemsterviijfga, voor hem zelven en als volmacht van Anna Tyardts 

en Gerbrand Meynses.  CONTRA   Sipcke Renckes als volm van Wyckel en Sondel, nije en 

Oudemardum sampt Ruigahuizen   Hebke Fockens Grietman over Opsterland, als volmacht 

van de zeven grietenijen   Ende Johannes Agricola Grietman van Aengwirden, als volm v.d. 

selve Grietenije. Eylardus Reynalda, grtm van Donijewerstal, en Pieter Cornelis volm v.d. 

selve grietenije.    CONTRA     Sipcke Sammes binnen Sloten, vanwege de stad.  Bonne 

Meyndts secr van Schoterland, Bauke Mercx mederechter, en volm van de gr. Haskerland, en 

Jan Gielis volm en  van de gr. Lemsterland, geassisteerd met Jelle Idses, als volm. Van de 

dijksgenoten van Harich, Mirls en Bakhuizen.  HET HOFF cond Eylardus Reynalda van 

reprochen en en Piecke Cornelis als volmacht van Doniawerstal , sipke Renkes als volm 

voornoemd, Sipcke Sannes als volm v Sloten, de impetrante te guarranderen en schadeloos 

t'ontheffen voor den vierdepart van vierhondert dalers, van dertich stuivers of andersins, de 

impt de selve somma te betalen, met schade interessen etc.  De impetrant boven dien wegens 

de andere gedaagden niet ontvangbaar, reserverende de gadaagden hun recht tegens de 

impetranten, en daar zij vermogens zullen aangaande de 25 stuivers over de zeven grietenijen 

en de Stad Sloten  omgeslagen, alsmede de volmachten van de voorschreven grietenijen 

jegens malkanderen en alle anderen soo zij vernemen zullen, ende condemneert Renalda en 

Pieter Cornelis Sipke Gielis en Sipke Sannes, in hun qualiteit, in de kosten van de processe, 

respectieve gevallen etc      

151  

Aeltsen Intse dr wed van Freerck Jacobs, te Bolsward   CONTRA   Gerrijt Simons binnen 

Sloten, voor hemzelven en als voogt voor Griet Luloffs dr zijn huisvr. Niet ontfangbaar.      

 

Syurdt Hobbes Baard tot Mackum; impt  CONTRA   Jan Fransz van der Mey.   Het HOFF 

verklaart de impt voor de gedaagde op te leggen de achthondert g.glds in qualiteit gepasseerd 

te wezen, cond de gedaagde om dezelve om de somma te laten volgen, met scade interessen 

etc. tot  de volle restitutie en compenseert de kosten.     

 

Leonard Adriaansz aan St Anna Parochie, op het Bild  voor zich en als voormond over 

Adriaan Adriaans zijn broeder en mede als procuratie hebbende van Cornelis Adriaans zijn 

iarige Broeder, en Amerentia Adriaans zijn Suster, impt   CONTRA   Leentien Haarends dr 

huisvr van Lenert Gerrits Hoen tot Minnertsga, gedaagde.   Niet ontfangbaar, comp de 

kosten.    

 

Jan en Mathijs Sandra,  CONTRA   Joannes Arcolius (?) grecque lingua prof. Te Franeker. 

En Jacquelina Lotin (Lotis?)      Het cond de ged. Aan de impt te betalen de somma van 

eenhondert dertien lb. tien grooten  en de schulden en interessen noch te lijden etc.    

152.     



Fedde Ri( )ckes te Jelsum uit naam van Eelck Doecke dr zijn moeder en c.d.r. onder Hypt van 

goederen.  CONTRA   Minne Reins wonende te Sool als adm van zijn knn bij Foeckel 

Gerrolts dr zijn e.h.   Niet ontfangbaar en compenseert de kosten.     

 

De 22 maart 1601    

Claas Dirck zn tot ?Crens als cessie hebbende van Pieter (Hanszn ) Boons  CONTRA    Jan 

Bonnes Lyklema ged  Het HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 200 car.gld.    

Met schade etc tot volle betalinge etc.     

 

Liuwe van Juckema Raad Ordinaris oin den Hove, voor hem en als voogd van Inske Tiedke 

van Burmania zijn Huisvrouw, en c.d.r.   CONTRA   Margaretha van Botnia wed van   

Rienck van Ockingha voor haar en als moeder en wett voorst. v.d.kinderen.  In factis, in 

forma.      

153     

Jacob van Loo rentmr van de comptoire van Frld.  CONTRA    Douwe (Odeuw) Wopkes 

wonend aan O.L.V.Parochie   Voor zich en voor Griet Jans dr zijn huisvr.   In Factis voor 

Idsardi voorg. Commiss.     

 

Jacob Lykles wonend te Kollumerzwaag, impt   CONTRA   Ballingh Buitenpost als 

administrateur van Juffr Atke Schoneborgh, res. de proc bij Atke beghost.  T HOFF, gehoord 

de eed van de impt tot zijn aangeven gedaan, cond de ged, de impt de ged voogd van wln jft 

Atke erfgename is van Juffr Doutien Heemstra, de impt te betalen de somma van derdehalff 

hondert en ses g.gld. met schaden en interessen, te lijden tot de volle betling, en van dertig 

g.g.ld wegens de sent van 2 maart 1577. ten processe overgelegd.    

 

Simon Feddes burger te Franeker appellant  CONTRA  Fedde Symons burger aldaar. 

Gappellerde  Verklaart de appellant niet bezwaard en compenseert de kosten.      

 

Cornelis Lenerts als cessie hebbend van Jacob Arens wonende aan Ons L Vrouwen Parochie   

CONTRA   Jacob Foppes, tot  ?..wert gedaagde   Met de gedane presentatie te volstaan, en 

bovendien niet ontfangbaar,   Cond in de kosten tot s' HOFFs taxatie    

 

154    

Jan Frericx als cessie en transport hebbende van Cornelis Cornelis van IJssel te Leeuwarden   

CONTRA   Ariaen Jacobs te Berlicum, sampt Harrent Henricx hem voegende voor zijn 

interesse   In factis en peremptoir voor alle dilay      

 

Jacob Gerbrands poorter binnen Hoorn   Als cessie hebbende van de raden van de 

admiraliteit, impt   CONTRA   Anna Poppe dr wed van Melijs Sijmonsdr wonend in de 

Lemmer  En Joucke Symons te Sloten  En Syucke Symons dr te sondel mede-erfgenamen 

van wln Melijs Sijmons   Te comp voor de commissaris van den hove die hen zal verenigen 

indien hij kan indien niet  Hem informeren op zeker poincten   

 

Frederich Baernds  poorter te Hoorn als procuratie hebbende van Trijn Cornelis dr   Erfgen 

van Cornelijs Claes dr van der Schellingerland. Mede poorter van de vs Stede in leven,   Heur 

vader en in die qualiteit cessie hebbende van de raden van de admiraliteit in Dokkum.   

CONTRA   Anna Poppe dr wed van Melijs Sijmons dr., in de Lemmer, Jouke Symons te 

Sloten en Syucke Symons dr te Sloten.als mede erfgen van Melijjs Sijmons.  Voor de 

commissaris die de partijen zal verenigen indien hij kan, met de overroepinge van de heren 

raden van de admiraliteit.    

155    



Jan Dircx zn te .. wert    CONTRA   Pieter Claeszn te Jelsum   Bij partijen te namptificeren 

150 g.g.ld. Ten principale in Factis.     

 

Gosse Wybets appellant  CONTRA     Ruird Haitses , Rijurdt Juws (?) en Anne Martens en 

Tyerck Annes   Crediteurs tot en over  Brungher Claess   Niet ontfangbaar.     

 

Coert Nederhoff en Jelcke Hooglander echtelieden, burgers te Leeuwarden.  CONTRA    

Folkert Aukes schipper en burger binnen Harlingen.   T HOFF doet te niete het vonnis van de 

nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende, condemneert de appellanten, originaal 

gedaagden, om de geappelleerden, originaal impetranten, te helpen houden en dragen het 

rantsoen met de verruimenissen , costen en schulden, bij de impetrant  gehad gedaan en 

geleden naar advenant de gedaagde ofte de waardije daarvan, die hij Coert Nederhoff den 

appellant, orig geapp. Ver vanachter is  oft anderszins 'tselve de geappeleerde te voldaan en te 

betalen. Tot zijn verdere eis en conclusie niet ontfangbaar.      

 

Dr. Laurens de Roy   CONTRA   Marithien, Jan Cornelis wed. Voor haar en als moeder en 

wettige tutrix van haar kindt bij de vs Jan getogen.  Niet bezwaart bij vonnis van de 

nederrechter, en de kosten tot 's HOFFs taxatie.    

156 . 

Alle Bauckes en Rincke Sybrandts, als volm v Oosterzee.   CONTRA   Cornelis Jorijs in 

Follega als m.e.v. van Hylck Oene dr. zijn huisvrouw. Het HOFF ord partijen te compareren 

voor de commissaris die henluiden zal verenigen, indien niet hem informeren op zekere 

poicten van Offitie.   POINCTEN:  Hoe menigmaal de afftocht is geschied     Hoe groot 

afftocht ijder reis is   geschiedt   Oft de gedaagde niet destijds meer in de Floreen geschoten 

heeft als waaroff florenen   Hoeveel het dorp Oosterzee voor de eerste afftochte in de floreen 

geschoten heeft.      

Den 26 maart 1601.    

Scipio van Meckema als man en voogd van Jonkvrouw   Emerentiana van   Grumbach, en Jfr 

His Feitsma als moeder en wett voorst.   Van heur kinderen bij Hessel van Meckema 

geprocreert. Triumphanten   CONTRA   Heer Georg Thoe Schwarzenbergh, vrijheer.   in 

Factis   

    

 Jurgien Hendrix burger in Leeeuwarden als voorst over de jonste kinderen van  Jan Tijszn bij 

Rixt Ulcke dr getogen. Impt in conventie en ged in reconventie   CONTRA   Gercke Pieters 

Sickema en Andries Thomas  burgers en laken kopers in Leeuwarden   Als cur. O. het oudste 

weeskind van Lankert (Lambert?) Feities en Hidde Thomas   Te Pingjum, als voorm o.d. 

jonste weeskinderen. En Doed Lankerts (Lamberts)   Ged. In conv en Impt in reconventie.   

157   HET HOFF doende recht in conventoie cond de ged te betelen van 50 g.gld met de 

schaden en interessen bij de impt door 't ontberen vandien gehad en geleden,  ende in 

reconventie recht doende verklaart de impt tot zijn eis etc niet ontfangbaar.   

 

Gercke Pieters Sickema burger binnen Leeuwarden    CONTRA   Wlck Sicke dr echte 

huisvrouw van Allard Ottes, burgeresse binnen Franeker.   T'HOFF verklaart de impt uit 

cracht van het testament in Date 28 july 1596 binnen Harlingen gemaakt voor de wett erfg 

van Anna Coenerts dr zijn oldemoeder. Die volgens condemnatie voor soo vele in haar 

impetrant onder inventaris van ende gesterkt deselve te laten volgen, mette rente profijten 

emolumenten bij haar daar van gehadt, en genoten noch te hebben en te genieten, tot de volle 

verlatinge van de vierdepart, van de erffgen.  Verklarende de impt tot zijn vordere eis niet 

ontfangbaar etc.     

158. 

Oedts Arends te Bergum,  Voor hemzelve en  Gellius Hillema als leg adm van zijn dochter 

Houckien  Bij Houcke Eerckedr zijn overleden huisvrouw getogen,    Obbe Asses a;ls voogd 



van Taets Eercke dr. Zijn huisvrouw en de vs Hillema  en Obbe tesamen als volm van Aarend 

Eerckes hun huisvrouwen Broeder, en zij samen als erfgenamen van Jelcke Meyerts in leven 

gewoond te hebben tot Oostermeer, voor henzelve en voor de ander erfgenamen mede de rato 

caverende.   CONTRA   Johannes Hernes Ammema nu te Franeker en en Joachim en Kempe 

Hernes ,   Syds Trijn en Rycxt Kempe drs; voor henzelven en en tesamen erfgenamen van   

Herne Tijsses hun vader. HET HOFF gehoord de eed van Oeds Arends een der impetranten, 

van t versterken van het aangeven van de impt. Gedaan, veklaart de impetranten een jaarlijkse 

rente van 800 enkele gulden op de eersten januari verschijnend, uit het selve goed of zate in 

Garijp gelegen destijds bij Gerben Willems gebruikt, en voorts drie enkele guldens uit 

Ammema goed eertijds bij Herne Sytses de gedaagdes vader gebruikt, voor soo vele de 

gedaagde daarvan heeft te verschijnen op de 18den november. Item 3 g.glds jaarlijks te 

verschijnen op meydach uit de zate in Garijp, bij de gedaagdes vader in leven bewoond, met 

nog tien gelijke g.glds jaarlijks uit die zate, verklarende de onderpanden, en andere goederen 

bij Herne Sytses achtegelaten, daarvoor gehypotheequeert, in conformiteit van de constitutie 

bij den processe overlegd. Cond voorts de gedaagde in gehypothecqueert en expresselijken 

vandien sedert de jare 1568. Met schaden interessen etc;    

159    

Oeds Arents , devorigen en mede voor de erfgenamen van wln mr Frerick Arents hun broeder 

c.d.r.    CONTRA   Johannes Hernes Ammema en Lense Luytiens te Suameer, als curatoren 

over Joachim en Kempe Herne zonen. De anderen en Albert Hernes zoon in Garijp, alle 

erfgen. van hun vader.  Doorgehaald: Het HOFF verklaart de impetranten tot hun eis en 

conclusie jegens de gedaagde genomen, niet ontfanckelijk; en om redenen compenseert de 

costen van den processe.     Daarna : ook doorgehaald: 't HOFF cond de gedaagde om uit den 

sate en landen ten processe uitgedrukt, te laten volgen en hebben een jaarlijkkse rente van 

vijftehalve golden gulden, jaars met den achterstallen vandien, verschenen sedert dertig jaren, 

voor de litescontestatie, en daarna, sampt schaden en intressen bij de impt. Geleden en noch 

te hebben en lijden, en wijderen compenserende de kosten.  Gepronunceerd 32 juni 1601   

160.    

Jan Hendriks te Oostermeer.   CONTRA   Pieter Albarts op het Feen bij Feenwolden,  Voor 

hem en c.d.r en zich sterk makende voor zijn broeder  Gerrit Alberts    Het HOFF cond de 

gedaagde de impt te betalen de somma van 200 g.gld. van 28 strs 't stuk   Met de schade in 

interest bij de impetrant, vandien gehad en geleden, en nog te hebbenen lijden tot de volle 

betalinge en mede in de kosten van het proces tot 'sHOFFs taxatie.    

 

T?aucke Jacobs dr huisvrouw van Pieter Hartsma, burger binnen Leeuwarden, voor haar 

zelve en mede ad negotie volmacht van de vs. Hartsma, impt in conventie en ged. In 

reconventie   CONTRA   Wopke Jarichs, burger in   Leeuwarden voor hem en als erfgenaam 

ex testamente van wln Tyam Johannes dr, zijn overleden huisvrouw, ged in conv en eiser in 

rec.  In Factis  

   

Joucke  Mollis,    CONTRA   Jan Dirx zn wonende te Ferwerd. Ged.   Het HOFF gehoord de 

een van versterkinge, van de overgelegde specificatie gedaan, cond de gedaagde om de impt 

te betalen de somma van 23 car. Gld en 9 strs;   Met schade en intressen etc.   

 

Jfr. Imck van Geel, wed van wijlen dr. Johannes Wilhelmus Velsius, voor hem zelf en 

geassisteerd met, mr Wytse  (Wijsse) van Geel , adv voor denselve hove, Impt in conv en ged 

in rec,   CONTRA   Dr. Wilhelmus Velsius  medicus binnen Leeuwarden, in de name en als 

curator over Agatha Velsius, als enig erfgename van wln dr Johannes Velsius, ged in conv. 

En imt in reconv.  In factis, binnen een maand peremptoir en voor alle Dilay.    

161. 

Douwe Buwes  wonende in Smallingerland voor hemzelve en mede vanwege Auck Buwes 

zijn zuster, en advijs van Mijntse Sytses, Secretaris van Geesterland, haar man, en 



daarvoordes noots occuperende onder verband van Goederen, en c.d.r.   CONTRA   Alle 

Oeds voor hem zelven, en mede vanwege Oeds Alles, zijn vader, Meinerd Jans de olde en 

Meinert Jans de jonge, en Meuws Claes met Rijtske Symons als administratores van de 

beneficiale goederen van Opeinde, en Jfr Ida van Loo, wed Jan Rattaller, voor zovele 

haarzelve raakt en mede vervangende net remonstrantie,  de personen van Margaretha 

Rattaller, haar dochter bij Jan Rattaller in echte geprocreert, en Wolferd van Lezaan, grtm 

van Tiejerksteradeel   Het HOFF ord. partijen te komen voor de comissaris die parijen zal 

verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op zekere poincten van offitie. Tegens 

wiens bouwlanden het stuk graasland gelegen in de Middelburen van Smallingeropeinde 

groot ongeveerlijk eenendertigste half hooft, oft gras, daarover alhier is geappelleerd (?) sijn 

loop of koers heeft.  Of dit vs stuk grasland, strekkende achter de huizen van partijen, of 

tenminste vijf saten, leggende, inde Middelburen strekkende uit zuiden. In wat voegen 

hetzelve stuk, alle tijts verscheiden heeft. Wat recht de eigenaars van de andere vijf stukken 

hebben aan de vs. graaslanden achter hun huizen, ende de daarafter reed ? Waren. Ten lesten 

te maken en in te brengen discriptien van sitatie van het vs stuk, en of van de graslanden 

achter de huisingen, ende van causa van dien.    

162    

Berend Dircx tot Nijehuisum en Anne Tyercx in der Ijlst, beide vanwege hun huisvrouwen,    

CONTRA   Haring Rinnerts wonend in den dorpe Nijhuisum    

Aarend Pieters voor hem en als geathoriseerde curator over   Marij en Fookel zijn zusters, in 

die Qual mede erfgenamen van  Jan Lambers de olde, CONTRA   Boucke Douwes Abbema,  

ged.  en gecond.   Het HOFF ord partijen te compareren  etc.      

 

Adriaan Jelles burger en bakker binnen der Stede Bolsward  als voogd van Rints Adriaans 

zijn huisvrouw, c.d.r. v.d   Erfgenamen van  Adriaan Hansz. Posthumus, in leven   Postulant 

voor het gerecht van Kollumerland te Kollum, haar vader.   CONTRA   Pijter Claas en 

Lijsbet Claas dr voor zich en    Jan Schellingwou (werff) als voorm over In  (Im?) Claasdr.     

163.    

De erfgenamen van Frans Canter impt in rec.  CONTRA   Martijn de Salle, als curator 

bonorum over het sterfhuis van Jfr. Geel Humalda,  Ratificerende de adprobatien, 'tgeene van 

te voren bij de vs. Geel is gedaan.  Niet ontfankelijk; tot 's HOFFs taxatie.   

 

Jan Gerloffs te Britswert voor hem zelven en als leg adm en voorst v.d. knn bij wln Geerte 

Claes dr  zijn overleden huisvrouw, in echte gepr. Als expresse erfgename van wijln Gaats. 

Hun oldemoeder.  CONTRA   Lieuwe Ennes en Pieter Wybes, als bij testament 

geordonneerde voormonden en door menaldumadeels gerecht geautoriseerd, over wln Geerte 

Claasdr weeskinderen bij bij Jan Gerloffs in echte geprocreerd.   Het HOFF verklaart te 

compteren de administratie en ende het wettig gebruik van de goederen de gedaagde, zijn 

kinderen van wijlen Gaats hun oldemoeder, aangaande, die volgens cond. De gedaagden te 

gehengen, en gedogen, dat de impetrant deselve administratie en het vruchtgebruik hebben en 

genieten. Cond. de ged. mede in de schaden en intressen gehadt door de oppositien van de 

gedaagde gehad en geleden  etc.  

164.  

Foppe te Groustins Raadordinaris in dezen Hove, CONTRA   Mr. Frans Jans te Berlckum, als 

curator over Franske Pieterdr   En Cornelis Sickes, als Curator over  Jauck Pitersdr, zijn 

huisvrouw, als erfgenamen van Jfr Hylck Oentthiema.   

 

Renner(t) Annes  CONTRA    Mr  Menne (?) Broersma   In factis  

    

Abel Jansz deurwaarder der heren Gedeputeerde Staten, voor hem en zijn huisvrouw.   

CONTRA   Feycke Hebbes en Auck Benne dr. e.l.   Het HOFF cond de ged. De impt te 

betalen de somma van negen hondert en vijftig carolus gulden. Salff deduktien hetgeen 



daarover betaald is, waarvan meye dagen annis 1598, 99, en 1600,  elck jaar verschenen zijn 

100 car gld. En voorts alles volgende neste meyedagen, telkens gelijke honderet car gld. Tot 

dat de hele somma betaald zal zijn, met de schaden en intressen bij de impetrant te ontberen, 

vandien gehad, geleden en nog te hebben en lijden tot de volle betalinge.    

165.   

Pieter Janszn Clock voorhemzelve en als voogd van zijn huiisvrouw, Ees, impt.  Sipcke Hans 

zn op de  Haule(?) voor hem en vanwege Tonniske Willemsdr zijn huisvrouw. Ged. Het 

HOFF cond de ged. Om de impt te betalen de somma van 316 car. Gld. En negen stuivers,  't 

stuk van guldens a 20 strs gerekend, salff deduktie hetgeen daaropbetaald is. Met schaden etc.   

En comp. de kosten.     

 

Martijn de Salle als curator bonorum over het sterfhuis van Jfr Geel Humalda, 

rectificerendeen adproberende hetgeen bij de vs. Geel daarin is gedaan.  CONTRA  De 

erfgenamen van Frans Canter.  Het HOFF ord de triumphant, voor Grovesteyns voor hem 

commissaris, zijn verzoek schriftelijk te overleggen, en de gedoemde  daarentegens litem te 

contesteren, en voerts soo als na stijl van de Hove.   

Tyaard Dircks in Franeker   CONTRA   Dirck Cornelis  en Saapck Cornelis e.h. van  Sypt 

Botes, wonend te Lollum.  In factis binnen 6 weken voor alle dilay.   

 

Sybrandt Riencks op het Nieuwland bij Leeuwarden. CONTRA   Wybrand Eckes, 

wachtmeester der stede Leeuwarden.  Als cur over Cornelis Jans  en Jan Jacobs 

weeskinderen.  In Factis.  

 

166.  

Pieter Aarends burger binnen Franeker  CONTRA   Rinnerd  Frans te Kamswerd (Kimswerd)    

Den 30n Maart 1601    

Hebbe Jellis en Isbrand Sems als m.e.v. van Jel Jelle dr.  CONTRA    Jelle Hiddes ged.   Het 

HOFF ord de partijen te compareren voor Eijssinga .. etc  Poincten  Oft de liqidatie gemaakt 

is respectievelijken oldemoeder achtergelaten schulden.  Ende indien die niet gemaakt is 

daaraf zij dat te maken.  Oft Jelle Hiddes alleen coompt te betalen de pretensien bij de 

requirant geeist. Of de geappeleerden zonder geld van de reqiuranten meer te ontvangen van 

de verspieringen ende op testatien hen aff doen.  Oft de requirant de landen bij hem gekocht, 

besitten en gebruiken.     

 

Jan Pieters voor hemzelven en    Vanwege Claas Stevens de olde, req.  CONTRA   Mr Wolter 

Gerrijts van Burum    Het HOFF rejecteert de exceptien, cond de ged peremptoir te 

antwoorden, reserverende de kosten,  Tot het einde van de principale sake.    

167.   

Johannes Sytses timmerman in der Ijlst  Als voogd van Auck Hanke dr zijn e.h.  CONTRA  

Symon Lyeuwes voor hem en c.d.r voor Lisck Poppe dr.  Houdende het proces 

geconcludeert. In factis in forma.   

 

Oliphardus Bolida, predikant in Ferwerd.  CONTRA   Hans Douwes en Jel Sybolts dr. E.l. 

mede aldaar.   Freerck Sipkes tot Nes in Dongeradeel, triumph.   CONTRA  Jan Pieters 

aldaar, en excipient  'T HOFF rejecterende de pretensien cond.de excipient op de overgelegde 

declaratien van costen tot immuniserende de excipient, en cond de excipient in de kosten     

 

Jfr. Emerentiana van Grombach wed v. Scipio van Meckmans,  CONTRA   Offke en Jelger 

Feitsma, als cur v wijlen Hessel Meckmans weeskinderen.  Gedoemden en greq.  Het HOFF 

verklaart de gedoemden en gerequireerden in hun gedane verklaring van de bijschrijvinge of 

inventarisatie der baten en goederen te laten  houden en ten huize van de commissaris   

Onverkort partijen recht.   



168.    

Marithien Jacobs dr te Leeuwarden   CONTRA   Jasper Michiels schipper en Jacob Jans dr. 

e.l. te Harlingen.  De obligatie d.d. 23 januari 1589 voor bekend, cond. de ged. 100 car gld 

met schade etc.     

 

Jan Jans en Johannes Douwes, te ..... um, als curateurs van Opulpus (?) Sumpte en Peter 

Harts aldaar als voogd van Janthien zijn huisvrouw.  CONTRA   Thijs Jans burger in 

Leeuwarden  HET HOFF houdt voor bekend het slot van de rekening, d.d. 7 dec lestleden    

Condemneert de gedaagde Peter Harts in zijn kwaliteit te betalen 210 gld en jan Jans en 

Johannes Douwes so zij pretenderen, 315 g.gld, alles met schaden en interessen.   Mathias 

Erardi, als voorm over de knn  van Aaff Gijsberts dr , en Jan Dirks zn zeepzieder binnen 

Leeuwarden.  CONTRA   Jan Jacobs Cuinder en Bauck Poppe dr. Te harlingen,  houdende de 

obligatie d.d. 7 sept 1599, voor bekend, cond de ged te betalen 268 car gld.  Met schade en 

interessen etc.   

  

Mr Ocke Broersma   CONTRA    Menne Hans , ged en gecontumaceerde   Het HOFF  

houdende het instrument d.d. 15 maart 1599, voor bekend, cond de ged te betalen de helfte 

van 28 g.gld, behoudens zijn recht tegen des gedaagdes huisvrouw.    

 

Mr Ocke Broersma  CONTRA   Aucke Douwes ged. En gec.  houdende   de overgelegde 

specificatie voor bekend, cond. de ged. te betalen 7 gld en 7 strs.   

169.    

Sible Idses en Aucke Watse dr  e.l  CONTRA   Bocke Bockes tot Medum voor hem en d.r.c. 

voor Bauck Syds dr zijn huisvr.  Houdende de obligatie van 7 febr 1599, cond. te bet. 100 

ggld met de schade etc.    

 

Petrus Tiara als mede erfg van Dr Johannes Tiara  Zijn vader als het recht  hebbende door 

scheiding en deling van zijn mede erfg.  En Dr Doecke Eeminga voor hem zelven en 

vanwege zijn zusters en c.d.r .CONTRA   Jacob Aarends en Annecke e.l. en 

gecontumaceerden  ............het instrument d.d. 1594 voor bekend, cond de ged de impt te 

betalen 220 g.gld etc     

 

Syoucke Ryurdts zn. Bandts, burgemr te Franeker  Voor hem en vanwege Bauck Wopke dr  

Wigara, zijn huisvr.  CONTRA   Johannes Jacobs te  Westerhitzum, voor hemzelven en c.d.r. 

voor Hid Everts dr zijn e.h.  Houdende de obligatie d.d. 1 maart 1599, en de 10 sept eodem 

anni voor bekend  cond. de ged. de impt .te betalen 200 g.gld in 1 partije en 400 g.gld in de 

andere partijen met schaden en intressen   

 

Pieter Reiners Impt.  Contra.   Hoyte Heres ged.   Het HOFF gezien de akte waarbij gebleken  

de ged. verstoken te zijn, cond de ged. De impt te betalen 225 g.gld. met schade en intressen 

etc.    

170     

Roeland van Achelen en Jfr Womck v Mockema e.l.     CONTRA   Andreas Isbrands voor 

hem en c.d.r voor Bart Mencke dr zijn huisvrouw.   In Factis    

 

DE EERSTE RECHTDACH NA PAESCHEN IS GEWEEST 21 APRIL 1601.    

 

Jeltse Thomas burgemr der stede Sneek    Voor hem en vanwege de magistraat, in die qual 

het recht hebbende van Carel Roorda   CONTRA   Pybe Wijaarda en Jets Andringa e.l.  Het 

HOFF verklarende de opsegginge mede per citatie geroert, Pybe Wyaarda, een der gedaagden 

wel en terecht gedaan te wezen, cond de ged om dezelve huizinge tot profytte van de 



impetrant, in zijn qualiteit te verlaten, en die te laten volgen, met schaden intressen etc Cond 

de ged inde kosten tot 'sHOFFs taxatie.     

 

Arnoldus Annius dienaar des Goddelijken woordts tot Lichtaard.  CONTRA  Douwe Femmes   

Het HOFF cond de ged. De impt te betalen de somma van 10 car gld 5 str.     

171     

Gerben Thonijs wonend aan St Jacobs Parochie.  Als volm v Hylck Thonijs dr zijn zuster, En 

als leg adm v.d. kinderen van haar bij Jacob Gerrits haar overleden man getogen. CONTRA   

Claas Alberts te Franeker.    Het HOFF cond de gerequireerde om de presentatien bij de req. 

gedaan in zijn replyck, de kooppenningen in handen van de commissaris op te leggen en cond 

de gereq, mede in de kosten tot 'sHOFFs taxatie.     

 

Fedde Bruchts wonend te Buitenpost voor hem en als m.e.v van Foock Lyuwema zijn huisvr. 

En onder verb. v. goederen caverende de rato, (= c.d.r.) CONTRA  Balling Wybes, excipient.   

Het HOFF rejecterende de exceptien, cond de ged te antwoorden , reserverende de kosten.     

 

Anne Eelcke dr huisvr v. Jan Intses.  CONTRA   Pieter Ewes curator over Jan Dircks , 

krankzinnig   zijnde .  Het HOFF doende recht in conventie ord de partijen te comparen voor 

Ulen burgh, voorgaand commissaris de hen zal verenigen indien hij kan indien niet hem zal 

informeren op de grotigheid van partijen goederen, en voorts op de faicten in de goederen 

bevonden.   

 

Doorgehaald:  22 apr 1601.  De proc gen . CONTRA  Henrick Jans van Oldetrijne gec. en 

beklaagde.   

23 april 1601    

Wybe Hottens binnen Leeuwarden  CONTRA  Aarend Boymers binnen Leeuwarden , 

Lieuwe Wlckes , requirant   CONTRA   Baucke Idts zn ,   geinstitueerde voormand o.d. 

nagel. weesknn van  wijlen Jan Jans, bij Aeff Idse dr getogen triumph   In Factis voor 

Meinsma.  

 

Christophorus Damas, burger binnen Groningen impt en geexcipieerde  CONTRA  Jacob 

Peters backer     Het HOFF verklaart de excipient ongehouden te wezen omme op te eisen 

van de impetrant, voor de vs Hove te antwoorden, en cond. de eiser in de kosten     

 

Berend Dircx wonend te Bolsward en Anne Tyercx te Westhem, als m.e.v. en cur over hun 

huisvrouwen,  CONTRA   Wopke Syurdts en Sible Idts zn  voor hem en vanwege zijn 

erfgenamen, Ids Harkes zijn overl vader.   HET HOFF verklaart het slot van de rekening in 

datum 23 juni lestleden  executabel. Dien volgens de condemnatie de gedaagden de impetrant 

soo zij procederen te betalen 295 g.gld14 strs, 8 penn. Salff deductie van hetgeen sij in 

rekeningen(?) zij kunnen overleggen, daarop betaald te wezen., met schade n intressen etc. en 

tot slot te laten volgen alsulke percelen van Landen, als zij gedaagden alsnog  beheren (?) en 

mede overgelechte rekeninge bekent hebben de impetrant in hun kwaliteit, te competeren, 

met de huizinge, vandien, naar deselve rekeninge verschenen, met kosten en schaden etc. .  

(kosten tot 'sHOFFs taxatie.)    

Den 28 aprilis 1601   

Aele Poppes en Bodtke zijn huisvrouw.   CONTRA  Syurdt Lyuewes als vader en 

voorstander van zijn kind bij Martien Heres, zijn overleden huisvrouw geprocreert; Cunira 

Here dr; Jeesk Here dr. en Gerdt here dr gezamenlijk de respectieve erfgenamenvan Trijn 

Here dr haar overleden moeder.    Het HOFF gehoord de eed van de impetrant, tot 

versterkinge van de overgelegde specificatie gedaan condemneert de gedaagde om de 

impetrant te betalen de somma van achtenzeventig carolus gulden, vier stuivers en voorts met 



schaden etc.   En boven de somma van 44 car gld 16 strs;  sedert de litescontestatie ontbeerd; 

etc en de kosten tot 's HOFFs taxatie.   

173 

Gerbren Corneliss als vader en voorstander van zijn kinderen bij Janneke Gijsberts dr. in 

echte gepr.  CONTRA    Tonijs Gijsberts als oom en opsiender van de knn van Gerbrand 

Cornelis; en in die qual. Intervenierende voor Wlcke Tyesses en zijn huisvrouw. En Hidde 

Feddes onder verband van zijn goederen de rato caverende.   HET  HOFF cond de gedaagde 

onder zijn presentatien, in de 9-den poincten van de replijck gedaan, de somma van 125 

carolus guldens van 20 stuivers 't stuk, met de schaden en intressen etc..   

29 april 1601.   

Jacob Henricx te Steens.  CONTRA   Peter Hinnes voor hem en onder verband zijner 

goederen, de rato caverende voor Foeck Benne dr. zijn huisvrouw.      Het HOFF verklaart de 

appellant tot het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.  

 

Tyerck Tyercks wonend tot Hemelum en als procuratie hebbend van Anna Reeuwes en Aacht 

Sydts dr. geappeleerde  Het HOFF verklaart de app. bij het vonnis van de nederrechter niet 

bezwaard.     

174.   

Theodurus Petri dienaar des godd. Woords te Kollum  CONTRA   Bronger Brongerma secr 

aldaar.  Niet ontvankelijk.    

30 april 1601   

Reiner Gerbrens rechter van den dorpe Anjum; en adsessor v.d. gerechte van  O.Dongeradeel 

als cur o. Anna en Ael Wolters dr. bij wijlen Rints, de wed van Wolter Eyes; en Seerp 

Deuwes kuiper te Anjum, als voorm over Cornelis Cornelis zijn stiefzoon en Jacob Jans als 

voogd over Trijn Eye dr. zijn e.h. en c.d.r.     CONTRA   Jetske Claas gerequireerde.   In 

Factis.     

 

Vincentius Vincentii  CONTRA   Hotse Aysma voor hem en vanwege Sijouck en Jelke 

Aysma zijn zusters  En daarvoor als conjuncta persona onder hypotheek zijner goederen 

caverende de rato;   Laas Offkes vanwege Imck Buma zijn huisvrouw, en mede vanwege 

Gijsbert Watse zn; Wybren en Gerrijt Buma, en Intske Buma de huisvrouw van Douwe 

Scheltes; zijn huisvrouwen broeders; en zuser, insgelijks onder verband etc. (175) en dezelfde 

Hotse Aysma en Hans Eefkis (?) als als volm en caverende voor de kinderen van wln Mr. 

Tyerck Buma, Buwe, Tyerck en Lyeloff genaamd, en Jorrijt Jeltis te Tyemarum, voor hem en 

voor zijn broeders en zusters genaamd Sicke Jeltis, Wybe Jeltis en Auck en Lupck Jelste dr. 

daarvoor insgelijks als conjuncta persona, onder hypt. v. goederen en zoo veel noods 

caverende de rato.   

IN Factis.   

(175)    

Tading van Adeelen  als mede curator van Ryurdt van Roorda, gereassumeerd hebbende de 

proceduren bij Pieter Sickes Reerdtsma   Als mede cur. van de vs. Roorda; enig kind en 

erfgenaam van Hans van Roorda.   CONTRA  Tyerck Cornelis en Antien Cleys dr.    

 

Hotse Piers Lyklema voor hem zelven en vanw. de andere erfgenamen van  Bonne Lyklema. 

CONTRA   Agge Jenckes te Iskenhuizen.   ... te namptificeren 160 g.gld.   

176. 

Georgien Idtsma als man en voogd van Doed Hebbema zijn huisvrouw.   CONTRA   

Binnerdt Sapma, voor hem en als volm. v. de andere erfgenamen van Reyn Sappema, zijn 

vader en daarvoor caverende de rato onder verband v goederen.  Het HOFF verklaart de imp. 

Met zijn overgelegde rekening te mogen volstaan, onverkort de req.ts  debat daartegens, soo 

hij vernemen zal; en de ged zijn defensien ter contrarie, en con de req. In de kosten van het 

proces tot s'HOFFs taxatie.      



 

Cornelis Edes burger binnen Harlingen impt   CONTRA   Jan Jans aan St.  Annakerck op het 

Bildt.  Het HOFF cond de gedaagde om de impt als geautoriseerde curator de administratie 

van de twee kinderen pubers wesende, te laten volgen, mits stellende eerst en alvorens 

genoegsame cautie, een minimum(?) .... Verklarende de impetrant tot zijn vorderen eis en 

conclusie niet ontvangbaar, ende condemneert de impetrant in de helft van de kosten tot 

s'HOFFs taxatie.  En comp de costen om redenen de hove moverende.    

1 mei 1601.  

Baucke Rommartha tot Pingjum, appl   CONTRA   Wopke Pieters de Jongh in   Marssum.     

177.   

Jan Jans te Bolsward voor hem zelven en als man en voogd van Janthien Sydse dr. zijn echte 

huisvrouw, daarvoor de rato caverende, mitsgader als last en procuratie hebbende van Tyerck 

Wytses, burger binnen Bolsward, en Claas Allardts tot Arum als t'samenlijk door cessie en 

transport recht hebbende van Sybren Pauly en Syds Symonsdr. tot Rheen in den Dorpe 

Lutkewierum.  CONTRA  Poppe Douwes en Trijn Claas dr. e.l. te Tirns, en   Meinerdt Dircx 

onder de klokslag van Bolsward. Ende  Eewerd de Vliser (?) te Schillaard.   Het HOFF 

condemneerd Pope Douwes en Trijn Claasdr. E.l onder de presentatie   .... ede in hun repliek 

gedaan, te betalen de somma van 400 g.g.lds.  Salf deductien hetgeen daarop betaald is.  En 

om redene comp de kosten. Verklarende de impt tegens  Meinerdt Dircx en eeverdt Douwes 

medegedaagden vooralsnog niet ontvangbaar en cond de impt in de kosten van het proces etc.    

178.   

Andries Isbrants Requirant   CONTRA   Jan Dircx gereqiureerde.   In Factis en peremptoir, 

voor alle dilay   

Cleis Pieters in Sonnega impt CONTRA  Epe Wolters in Heeech.     

4 mei 1601   

Piecke Sybrants en Rixt Wybe dr. e.l. Applt  CONTRA  Ancka Hidde dr gessisteerd met 

Botte Djurres haar man  Op Snickzwaag geappelleerde.   -- 

 

Johannes Augustinus, als geauth cur.ad litem en de clager over Jan Harmens CONTRA   

Syuw Augustinus nagel wed van Hopman Harmen Jans ged.     Het HOFF cond de vs. Impt 

voor de enen helft erfgenaam van wijlen Harmen Jans, zijn vader cond de gedaagde met de 

impt te procederen tot scheiding en deling, van de goederen door deselve Harmen nagelaten.   

179.    

De Procureur Generaal   CONTRA   Theodoricum Pieters   Het HOFF cond de beklaagde om 

hem van de kercken dienst tot Collum aff te holden,  volgens de akte van de dienaren der 

classis Dokkum; in date de 28 april zestienhonderd,    Met de adprobatie van de heren 

Gedeputeerde Staten in dat den 6

e

 maart daaraan volgende voorts niet ontvangbaar.     

 

Sipcke Jarichs tot Warns, als vader en volmacht van   Feltse Sipckes zijn zoon, voor dezelve 

o.v.goederen en c.d.r.  CONTRA   Syurdt Syeuckes binnen Harlingen  Het HOFF cond de 

ged de impt te betalen 306 balcken ieder van 12 stuivers en negen penningen te betalen met 

de schade en intressen etc.    

 

Freerk Wijgers en Peter Jans  impt  CONTRA   Gabbe Dircs zn Cuyss.... ged  Het HOFF 

rejesteert de exceptien   En......   

181.   

7 mei 1601   

Heyn Jacobs, burger binnen Sneek appellant  Douwe Gerbrens tot Iesslum als erfgenaam van 

Douwe Gerbrens   En c.d.r. voor de andere erfgenamen van deselve  Gereassumeerd 

hebbende de proceduren   Marten Claassz te Sint Jacobsparochie   Als voor het derdepart 

eiser van Eebel Claases, zijn zuster voor hemzelven en als volm van Hylck Clases zijn 

broeder voor de geljike derdepart.    CONTRA     Adriaan Jansz. Te St. Annaparochie; voor 



hemzelven en als voormond over Jacob Gerrijts, zijn broers weeskinderen ende deselve Arien 

en Cornelis als procuratie  En last hebbend van Adriaan Jans de olde,      D(i)oen Adriaans, 

Dirck Adriaaans voor hem zelven en het exploict hebbende geaccepteerd (?) voor voor Pieter 

Dirks en Cornelis Bastiaans, Gerrijt Jans van Genuchte en Jan Jans ende Reyn Jansz. Het 

HOFF ordineert partijen te compareren voor de commissaris van den Hove die etc..    

182.     

Mr. Dirck Edis tot Mackum; voor hemzelve en Anna Upcke dr zijn huisvrouw.  CONTRA  

Jelcke Dircks voor hemzelff en mede voor Meike Rouke dr zijn wijf en c.d.r.  In Factis voor 

Lycklema     Anske Pieters bode der Heren Gedeputeerde Staten van Friesland  En Syuw 

Andriesdr. e.l. burgers binnen Leeuwarden.  CONTRA     Pieter Lyupkes tot Marrum, voor 

hem en onder Hypt. v. goederen;  cav. de rato voor Trijn Symons zijn huisvrouw.   Het HOFF 

cond de ged. De impt te betalen  de somma van 300 g.glds Van 28 str het stuk; met schaden 

en intressen etc  En 70 gelijke guldens salf onverkort hun het recht jegens Here Jacobs niet 

betaald mag zijn.   

 

Henrick Jans apotheker en Gerbrich Cents dr e.l. burgeres binnen Leeuwarden   Als cessie 

hebbende van Frans Gerloffs en Trijnke Joannes dr. e.l. Impt.  CONTRA        Mr Feye Hans 

zn Chirurgijn te Kollum.  Voor hem zelf en onder verband van goederen  en caverende voor 

Bouck Syurdt dr zijn huisvrouw.   

183. 

Dyurre Jans koopman in de  "tich- perchelen keipter ??” te Franeker  CONTRA   Syrck 

Hemminga voor hem en mede voor Lijsbet Jarges zijn echte huisvrouw, c.d.r en onder 

verband van goederen.  T HOFF hetende  t' proces aan des gedaagden sijde voor 

geconcludeerd, gehoord de eed van de impetrant, tot versterking tot zijn overgelegde 

specificatie. Cond. de gedaagde om de impt te betalen de somma van 56 car.gld. 5 str, 8 penn. 

Met schade etc     

 

Douwe Jans tot Lutkewierum, voor hem en uitte name van Barbara Wopke dr. zijn wijf, 

geassisteerd met de gemene ingezetenen aldaar en Bocke van Burmania Grietman v. 

Hennaarderadeel, voor zijn interest. CONTRA   Claas Upkes te Lutkewierum.  ............., cond 

de gedaagde om de om de renten in de brieven verhaald, wederom te brengen, toe plaatsen 

daar hij die weggehaald heeft, om dien deselve in natura sijn, indien niet, om de estimatie van 

dien de impt te betalen, met schaden etc.      

11 mei 1601   

Holle Sjoerds en Trijnke Coops e.l. te Leeuwarden.  CONTRA  Gatse Pieters voor hem en 

c.d.r. voor Syts Symonsdr. zijn huisvr o. verb. v. goederen.  

184.   

Anna Jans dr voor haar zelven en mede vanwege de andere erfgenamen van wijlen Jan 

Harmens en Ailke Jans dr.in tijden e.l. hun olders.  Triumphant;  CONTRA   Steven Ottes en 

Lam Otte wed.    Jan Cornelis en Imck Dirks dr. appellant te Steens   CONTRA   Jacob 

Canter van Oosten te Driesum.    

 

Reiner Claasz Oldenburger, te Harlingen en Janthien  Bartims (?) zijn huisvr.  CONTRA   

Cornelis Roelofs Crack opt Heerenveen, voor hem en als voogd van Gertien Jans dr. zijn 

huisvrouw.    Het HOFF cond de gedaagde de requiranten doen visie en exhibitie, van alle 

zodanige obligatien, brieven en instrumenten, die met de kooppeningen voldaan moeten zijn. 

En gedogen dat de selve commissaris van den Hove werden ge...... en gecalculeerd, en in 

artikelen gesteld, dat soodanigen brieven met de kooppeningen, betaald zijn en de resterende 

partijen verrekend, en nopens de req. de vorderen eis, verklaart dat de req. Met zijn 

presentatien in de 17

e

 artikel van zijn antwoord, te mogen volstaan en hem bovendien niet 

ontvangbaar, en onreden comp. de kosten.   

185   



Martijn de Salle als voogd van Maria Roorda zijn wijff als erfgenaam van wijlen Popke 

Roorda, haar vader; wonend te Leeuwarden.    CONTRA   Carel Roorda .   Het HOFF 

verklaart de gedaagde met zijn gedane presentatien te mogen volstaan, en bovendien tot zijn 

eis jegens de gedaagde niet ontvangbaar.   

 

Douwe Douwes te Beetgum,  CONTRA   Jacob Syrcks bakker te Belkum.  Niet bezwaard 

door de uistpraak van het nedergerecht.     

12 maaie 1601   

Jan Engelberts voor hem zelf en vanwege zijn huisvrouw,   Item voor Dirck Engelberts zijn 

broeder en c.d.r en onder hypt.  Minnold Jans als man en voogd vanwege zijn huisvrouw, en 

zijn hsvr's moeder  Geertruid Wlckens wed. van Johan Wlckens, sampt van zijn huisvrouwen 

broedere en zusters  Steven Voe(t) ? voor hem zelfs en als man en voogd van Alijt zijn 

huisvrouw, en mede vanwege Waab Remmertae ( ) en Reens zijn zuster; c.d.r. (186) alle 

burgers en inwoners van de Stad Groningen. En zij samen en ieder in het bijzonder voor 

Matien Wijnoltsdr. Van de in Groninger Ommelanden, ende Gerrijt Claaszn Botteman 

althans wonende te Utrecht als man en voogd van Marij zijn huisvrouw.      CONTRA      De 

heren Gedeputeerde Staten van Vrieslandt.    

 

Imck Benis dr wed van mr Tite Tania in leven adv v.d. gerechte,   CONTRA   Pier Benes tot 

Franeker Pier Foppe zn Tania tot Blija; en Rintse Tania tot Arum. En (doorgehaald) Pier 

Broers tot Trens (?)    Het HOFF gezien de akte bij welke Pier Broers mede gedaagde 

verklaard heeft, tevreden te zijn om hem voormomber te laten authoriseren, over des imt 

kind, condemneert de gedaagden tesamen om hun over hetzelfde weeskind, lites te laten 

authoriseren, en die titulen te aanvaarden, en om redenen comp de kosten.    

 

Goslijck Harmens en Philippus Wijbes, als mannen en voogden van Trijn en Foockel 

Jurgiens dr hun huisvrouwen, c.d.r. en mede als curateurs over Syuck Jurgiens, Fenne en 

Fedde Jurgiens voor hen zelven.  CONTRA    Pieter Meinerts te Kollum.    Het HOFF 

condemneert de gedaagde de impetrant te betalen, de somma van 190 g.gld in een partij; 25 

g.gld in een andere partij en 50 g.gld in een derde partij. met de schaden en de interessen etc.   

13 mei 1601.   

187.  

Joost Andries zoon, burger te Leeuwarden, als m.e.v. Atke Johannis dr zijn e.h.     CONTRA   

Gale Epes te Huizum   Het HOFF verklarende de baar in qlt executabel; cond de gedaagde de 

impt te laten volgen de obligatiebrief ten processe gementioneerd; met een bed en peul, en 

bovendien de impetrant te betalen de somma van 450 g.gld; onde deductie van de helft van de 

kosten gevallen; alles me schaden en interessen etc.   Wijbe Beynds impt.   CONTRA   Jelke 

(?) Claeszn te Engwierum; gedaagde.  Het HOFF ordineert de partijen te compareren voor de 

commissaris van den Hove, die hen sal verenigen indien hij kan indien niet hem te 

informeren op sekere poincten van offitie;    

POINCTEN;   -Wanneer en hoelange nae den contract van partijen de prijsinge der kalveren 

is geschied; en oft het selve binnen 14 dagen na den contract is gesteld of langer.  - Wanneer 

de impetrant geremisseert heeft de selve te ontvangen en waarom hij die niet mede genomen 

heeft,. - Oft de gedaagde in gebreke is geweest de impetrant de calveren te laten volgen ende 

de acht Carolus guldend in 't contract geroerd; te betalen en wat reden de gedaagde daar toe 

gemoveerd hebbende.  - Oft de kalveren zonder schuld van de gedaagde om hals gekomen 

zijn en op wat wijze.  

188.   

den 14 mei 1601   

Auck Wopcke dr. e.h. van Hendrik   Wilhelm Velsius; met raad en advies van dezelve;  

CONTRA  Fonger Scheltes van Harlingen, gedaagde. Het HOFF verklaart de eiser niet 

ontvankelijk. (etc)    



 

Claas Wpkes cum uxore appellant  CONTRA  Aarend Hendriks binnen  Leeuwarden.  Het 

HOFF verklaart de appellant niet bezwaard door het vonnis van de nederrechter.    

Lyuwck Lyuwe dr voor haar zelf en als leg. tutrix vaar de knn bij Sybe Oenes getogen. App.  

CONTRA   Rennert Rennerts burger te Leeuwarden.  Het HOFF verklaart de appellant bij het 

vonnis van het nedergerecht niet bezwaard, etc   

189.   

Siurdt Takes te Pingjum voor hemzelve en Hylke Hessels tot Arum uit de naam en vanwege 

Ancke Take dr. zijn e.h.als voor twee derdeparten erfgenamen van Atke Agge dr. hun moeder 

; intervenierende voor Claas Jansz en Auck zijn wijff ; Appellant.  CONTRA  Baucke 

Rommartha te Pingjum; als vader en conj. pers. van Syrck Rommertha zijn zoon; en Baucke 

Rommartha zijn kindskind en voor beiden c.d.r. ; geappeleerde.  Het HOFF verklaart de app. 

bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.    

 

Hotse Reins te Welsrijp App.  CONTRA  Eelke Feddes aldaar. Gapp. Als vorige.   

Doorgehaald: Hendrick Frieswijck burger ende coopman in Leeuwarden.   -- 

 

Jacob Jans te Belckum impt.  CONTRA  Pieter Jans voor zich en nom. Uxoris.  In Factis; 

binnen 6 weken peremptoir en voor alle dilay.   

 

Minke Alberts en Nier Jans dr. e.l. te Collum CONTRA   Jacob Benedictij te  Kollum.  Het 

HOFF cond de ged te namptificeren 232 g.gld ; ten pricipale in Factis.   

190.   

Monte Rienks burger binnen Leeuwarden; voor hem en o.verband van goederen c.d.r. voor 

Eets Pieters dr. zijn e.h.  CONTRA   Douwe Barends voor hem en nom uxoris;  Het HOFF 

verklaart de gedaagde met zijn gedane presentatie te volstaan. en de impetrant tot zijn eis en 

conclusie vooralsnog niet ontvangbaar.  

 

Jouck Tierks dr. wed. van Anne Poppes te Holwert; u.n.v. de kinderen bij Anne getogen  en 

Poppe enTyerck Anne zn in persoon.  CONTRA   Worp Tyaerdts zoon wonende te Ferwerd.; 

Alle Tyaerds in de Gasmer (Gaastmeer) en  Claes Wilhelmus; te Brantgum; Sybe Bauckes te 

Jislum.  Het HOFF cond Claes Willems een der gedaagden om hem te laten autoriseren tutor 

en curateur  over des imps. kinderen; verklarende de impetrant tot haar eis en conclusie tegen 

de andere mede gedaagden niet ontfangbaar en om redenen compenseert de costen.  

Andries Ebes tot Oldemardum applt.  CONTRA  Hans Wybes op Harich geapp.  (Niet 

bezwaard)  

191.   

Gerrit Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden voor hem en zijn huisvrouw, impt in 

conventie en gedaagde in reconventie.  CONTRA    Doede Doedes tot Huizum voor zich en 

als voogd van Auck Wopke dr. zijn huisvr. c.d.r. Etc.  Het HOFF doende recht in conventie 

veroordeeld de gedaagde te namptificeren 250  g.gld en ten principale in factis.  

16 mei 1601.   

Gerbrand Simens als man en voogd van Aelcke Freriks dr. als het recht van cessie hebbende 

van wijlen Aelcke Intse dr. wed van Freerk Jacobs; die cessie hadde van Otte Douwes burger 

in Bolsward. CONTRA  Gijsbert Gerrijds als principale borger van Olphard Edes.  Het 

HOFF ord. partijen te verschijnen voor de commissaris; die hun zal verenigen; indien niet 

hem informeren over zekere poincten van offitie:  -Oft de impt. zo hij procedeert het recht 

heeft van het instrument d.d. 26 juli 1598 ten processe overlegd. - Te recouvreren de 

instrumenten van scheiding en cessie waardoor de impt. pretendeert hem zelf het vs. recht te 

competeren.  

192. 



Jacob Jepma, de wed van Bocke Sydses als de voormond van haar kinderen, crediteuren van 

Jfr Digna van Bracht, Aelcke Reyns dr. wed van Anna Isbrandts; voor haar en als wettige 

voorstanderse van de kinderen en Sybren Romkes crediteur van Neelke van Schayck ende 

mede intevenierende voor haar quota  

Jan Aenkes Cuper(?) Requiranten   CONTRA  Tyard Tyebbes Capiteyn in de name van en 

als leg. adm. van zijn knn. bij wln Catrijna (?) [vlek] Cornelis dr.; en Tiedt Fenn... ster dr 

voor haar zelf en als wett. voorst. v.d. knn. bij bij wijlen Henrick Rommarts getogen.  Het 

HOFF ordineert de partijen te comparenren voor de comissaris ... etc   

18 mei 1601.  Tyam Johannes impetrant   CONTRA    Henke Syurdts dr. wed. van Reyn 

Jelis. Ged.  In Factis ; peremptoir voor alle dilay   

193.    

Dr. Hector Rheen en Merck Jensma te Pingjum; nom ux en c.d.r. Caverende.  CONTRA   

Tading van Adeelen.  in factis     

 

Wypck Schelte wed wonend te Balk   CONTRA   Claas Wybes en Pi(e)ter e.l. Aldaar.  Het 

HOFF gehoord de verklaringe van de appellante waarbij zij verklaart, niet .... de artikelen in 

voegen bij haar presentatie voor den nederrechter gestelt doet teniet het vonnis van de 

nederrechter; zo in coventie als in reconventie; ende bij nieuwe sententie recht doende 

compenseert de diminutien in conventie en de in reconventie tusschen de appellant en ende 

Pierck een der geappelleerden en condemneert daarenboven de appellanten Claes Wijbes 

mede geappeleerde in de kosten; de somma van vier goldguldens; verklarende partijen in 

conv. en in reconventie tot den vorderen eis jegens elkanderen niet ontvankelijk. 

Condemneert niettemin de appellant in de helft van de kosten; de andere helft ontheffende om 

redenen den Hove moverende.   

 

Mathijs Lieukema  te Wirdum Impetrant  CONTRA  Wilke Martens geresumeerd hebbende 

de proceduren tegen wijlen Tijmen Pieters zijn broeder geinstitueerd, gedaagde.  Het HOFF 

condemneert de gedaagde onder de presentatie bij de impt in zijn deductie naar de poincten 

van offitie gedaan, om de impetrant te betalen 90 g.gld met de schade en interessen etc.   

194.   

Harmen Moesel gecondemneerde en requirant;  CONTRA  Hepcke Fockens als door 

testament van wln Syurdt Fockens zijn Broeder in dezen het recht verkregen; en in deze als 

conjuncta persona en de rato gecaveerd hebbende en onder hypotheek van goederen voor 

Anne Fockens zijn broeder. Triumphant  Het HOFF ordonneert de triumph en geappelleerde 

de requirant te betalen de somma van 371 Emder guldens; twaalf stuivers; tien placken; en 

nog 26 dalers van 30 strs het stuk; ende de Req. te indemneren van alsulken aanspraken als 

alrede ten respecte van de v.s. rentebrief in qualiteit tegens hem gedaan, ende nog gedaan 

mag worden. Verklarende de Req. tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar; niettemin zijn recht 

bij nieuwe instantie jegens de geappelleerde en Claes Jacobs aangaande de 327 dalers. 

mitsgaders de de interessen die hij aan Griet Hendriks ende Jan Luities met heur consorten 

pretendeert betaald te hebben; ende de gedaagde de vs Claes hem defensien en recht van 

deductie te contenteren(?); onverkort indien de gereqiureerde zijn        en recht jegens Claes 

Jacobs bij guarantie ofte retentie van de pricipale brieven aaengaande jegens de requirant 

meer als de halve sestepart van 26 dalers in den 4 den en 7 den artikelen van het libel 

hiervoren is toegewezen; ende nopens de vorderen poicten hiervoren geroerd voor de helfte . 

Ordinerende de procureur generaal het proces naar hem kunnen( ) ende recht van de hoogheid 

jegens de requirant  te bewaren en als hij bevonden sal te behoren ende om redenen 

compenseert de kosten.   

196.   ..  mei 1601   

Jan Aeukes Grietman van Lemsterland   impt  CONTRA   Jan   Sickes secretaris van 

Lemsterland.   -- 

  



Minne Lieuwes Mellema , impetrant,   CONTRA   De magistraat der stede Franeker ; 

intervenierende onder genoegzame satisfactie voor   Epo Jacobs Jukama burger aldaar.    Het 

HOFF viderende het incident verstekt Epe Jacobs van antwoord salff dat ontvangen zal 

wezen ons binnen acht dagen ingebracht sal worden. reserverende de kosten etc.    

 

Harmen van den Wolde burger ende coopman tot Dordrecht  CONTRA  Martien, Jan 

Cornelis weduwe, recht hebbende voor het kind bij de v.s. Jan getogen. In Factis etc.   

 

Coert Dirx zn bussemaker binnen Sloten als m.e.v over Tzietske Rennerts dr. zijn e.h.  

CONTRA   Jfr. Florents van Botnia huisvrouw van Jonker Tjalling van Botnia te Weydum   

Het HOFF ord. de gedaagde de impt te betalen de somma van een honderd Car. gld met de 

schaden etc.    

196.   

Mr Anthonis Trijst; secretaris der stede Sneek.  CONTRA  Jeltze Thomas burgemr. der zelve 

stede.   Cornelis Pieters te Wirdum als oldevader van Sibrand Dirx zijn kindskind en c.d.r.  

CONTRA  Wijtse Meinerts burger in Harlingen  Niet onfangbaar; compenseert de kosten.     

2 mei 1601   

Jan Bontemans als m.e.v. van Elisabeth Booms zijn e.h.   CONTRA  Catharina Boom e.h. 

van Albert Raad.   Niet ontfangbaar compenseert de kosten.   

197   

Aal, Nanne Tyallings wed. te Nes onder Akkrum Req.  CONTRA  Jelle  Douwes aldaar.  Het 

HOFF cond de gedaagde omme onder presentatie ende verklaringe van de Req. in hare 

requeste uitgedrukt de req. landen in dezelve kwestie geroerd. van zijn beesten te ontlasten; 

en de req. te betalen alle schaden ende interesse etc.     

22 mei 1601   

Jouke Molles , appellant   CONTRA   Henrick Vreeswijck burger en wijnheer te 

Leeuwarden.  in Factis      

 

Aucke Broers backer en burgen in Leeuwarden;  CONTRA  Lolle Tyummes gecond..  in 

factis     

 

Jarich Wtses en Poppe Wtses als voorm. van Wijlen Willem Claassoons kinderen bij Jantien 

Wtse dr. hun zuster getogen Req.  CONTRA  Dr. Suffridus Nijenhuis als cur lit. over jonge 

Sibrens jongste kinderen.  .... ord. partijen te compareren voor een commissaris van den 

Hove, die hem zal informeren op de grotigheid van de goeden van wijlen Willem Claaszn als 

die geweest is ten tijde van het versterven.  en van de vs. Willem als die nu is. voorts van de 

req. te ontvangen rekeningen van administratie die zij gehad hebben van de goederen bij 

Willem nagelaten ende (198) en als makende een staat van de v.s. goederen   

 

Bardt Willems te Winsumer klooster voor hem en zijn huisvrouw. Req. CONTRA  Albert 

Pieters en Bauck Epo dr e.l.   niet ontvankelijk in het 8

e

 punt van zijn eis en conclusie.   

 

Heyn Jans ter Loo in den dorpe Au - wert (?) triumphant  CONTRA  Wlcke Gerrits voor hem 

en zijn mede erfgenamen van Gerrijt Rinckes gecondemneer- de.  Het HOFF taxerende de 

schattinge, costen en onghelden sampt schaden en interessen van 148 car. gld. en 8 strs dat de 

pronuntiatie van 4 april 1598 zijn voortgang zal hebben.    

23 mei 1601     

Pybe Pybes tot Marssum impt.  CONTRA   Rienck van    Bourmania.  Het HOFF gehoord de 

eed van de impt tot versterkinge van zijn aangeven gedaan cond. de gedaagde de impt te 

betalen de somma van 16 car. gld. met schade en intressen etc.     

199.   



Eecke Swalue, clerck in de groot schoole te Leeuwarden  geadsisteerd  met Eecke Everts 

Boner zijn curator.  CONTRA    Betthein Meinerts dr. huisvrouw van mr Johannes Frankena.  

Het HOFF adproberende de kestinge de originaal Impetrant gedaan; condemneert de 

gedaagde dat de impetrant de possessie van 't Leen in questie met de vruchten, profijten en 

emolumenten vandien genoten mits dat de impetrant totten kerckendienst deser stede 

inplaatse van den .... in de fundatie verhaald   bevonden zal worden en comp de kosten.  

 

Dr. Baarte Idsaarda Rd. Ord.  als leg adm van zijn kinderen bij Jfr Magdalena Rommarts impt  

CONTRA  Claas Piers tot Meyledam en Auck Gosse wed tot Nijelamer.  verklaart de 

gedaagde contumax en in factis en in forma.  

Roeland van Achelen in zijn kwaliteit  CONTRA  Dr. Baarte Idsarda in zijn kwal.  Het HOFF 

cond de gedaagde te gehengen en te gedogen dat hem in des req. register genoemd, hem van 

de judicatien van de .......?    

200.   

Johannes Hessels te Holwert   CONTRA   Jeppe Hessels aldaar   in factis   binne 6 weken 

peremptoir.    

 

Baucke Idts zn Req. Burgemr. in Leeuwarden  CONTRA   Jacob van Marssum   

 

Maritien Wessels dr. voor haar en als wett voorst van haar kinderen bij Jan Cornelisz   

CONTRA   Joost van Heerma te Liussens; voor zich en als cur van Watse zijn jongste 

broeder   Wopke van Heerma en   Gale van Heslinga vanwege zijn huisvrouw; en c.d.r en 

Wopke gecontumaceerde,  Het HOFF gezien de citatien verklaart Wopke vs contumax en 

betreffende de obligatie van 14 april 1600, verklaart de gedaagde de impt de somma van 342 

Carolus guldens te betalen. cond hen voorts in de kosten en Wopke in de boete.    

201.    

Tijerck Feyes en Aalke Jelte dr. e.l; burger in Leeuwarden       CONTRA           Otte Jurgiens 

en Geel Orks dr. mederechter tot Marssum   Het HOFF gezien de citatie verklaart de ged. 

contumax; holdende de obligatie in date den 14 jan 1600 voor bekend cond. de gedaagde de 

impt. tot 100 g.gld met de schaden en interessen.  

 

Lucas Heine (?) burger en wijnheer binnen Leeuwarden  CONTRA  Kempe  Douwes en 

Aalke Dirks dr e.l. ged en gec.   Het HOFF gezien de citatien verklaart de gedaagde 

contumax; en houdende de obligatie van 9 jan 1600 voor bekend en cond de ged. de 

impetrant te betalen de somma van 57 Car. gld. met schade en interessen etc. 

  

Thomas Jacobs en Syurdke Syrds dr e.l. e.l te Balk  CONTRA   Jelle Bauckes in de 

Gaastmeer. ged en gec.  Het HOFF gezien de citatien verklaart de gedaagde contumax en 

holdende de obligatie d.d. 19 feb 1600 voor bekend cond. de gedaagde te betalen de somma 

van 70 g.gld met schaden etc.   

 

Dirck Dudes burger te Leeuwarden  CONTRA    Douwe Hansz te Kollum ged en gec.    Het 

HOFF gezien de citatien verklaart de ged contumax en holdende de obligatie in date 30 

december 1593 voor bekend en cond de gedaagde de impetrant te betalen 87 g.gld. met 

schaden en interessen en cond. hem mede in de kosten.      

 

Mr Tialling Thomas mede meister in de grote schoole te Leeuwarden impt  CONTRA  Jan 

Jacobs Vleyschouwer in Leeuwarden. ged en gec.    Het HOFF gezien de citatien verklaart de 

ged. contumax; en holdende de obligatien in date 2 november 1600 voor bekend cond de ged 

de impt te betalen 85 car. gld.  met schade etc.     

202.    



Dr Suffridus Nijenhuis; suppoost van de Hove voor hem en zijn huisvrouw  CONTRA    Jan 

Jans te Dokkum ged en gec.  Het HOFF gezien de citatien; verstekt den gedaagde en 

holdende de obligatie voor bekend d.d. 16 juni 1599; cond. de ged. de impt. te betalen de 

somma van ...... dalers met schaden en interessen.    

 

Dr. Rembartus Ulenburch, Raad Ordinaris; Gijsbert en Hubert Jans apotheker en burger 

binnen Leeuwarden; als voormonden over Rienck Watses;   CONTRA  Anna Rintse dr. wed 

van wijlen Dr. Swe....         Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde holdende de 

obligatie d.d. van 11 april 1594 voor bekend; en de andere van de laatste juni 1597; en cond. 

de gedaagde de impt. te betalen 200 g.gld. met schaden etc.      

 

Agge Piekes te Franeker als voormond over Goslick Piekes zijn broeders weeskind;  

CONTRA   Aet Gauke wed. te Folsgara; ged. en gec.  het HOFF gezien de citatien verstekt 

de gedaagde en holdende de obligatien in dat de 9 sept 1559 voor bekend ; cond. de gedaagde 

de impt. te betalen 105 g.gld met de schade etc.     

 

Gercke Pieters Sickema lakenkoper in Leeuwarden   CONTRA   Trijn Claes dr wed van 

Bastiaan Anthonis in St Anna Parochie   het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en 

holdende bekend de obligatie van 13 okt 1600 en cond de ged de impt te betalen 946 g.gld en 

10 strs met schaden en interessen etc.     

 

Freerck Dircks als voormond over de twee jongste weeskn. van Gerrit Dirks  CONTRA     

Douwe Ebles Popta; en zijn huisvrouw ged. en gecontumaceerde  Het HOFF cond. de 

gedaagde van 1386 g.gld in de behoorlijke rekeninge bewijs en reliqiua; der de impt. schuldig 

hem volgens de koopman Harmen Freeks competerende ; met de schaden en interessen.   

203.   

Henrik Frieswijk burger en coopman in Leeuwarden.   CONTRA  Fonger Jelgers op het 

Bildt.  Het HOFF gezien de citatien verstekt dr. Suffr. Nijenhuis, en condemneert hem als 

geoccupeerd hebbende voor de orig. impt. te leveren 25 lopen goede witte weyt. sonder mout 

en blend; met schaden en interessen etc.   

 

Joost Heerema als last hebbende van Fellert Syucx te Amsterdam  CONTRA  Syuck Wyngie 

te Blije;  in factis   Rixt Ebe dr. wed. wln. Here Jelderts te Sneek;   CONTRA   Oene Joukes 

Oenema; en Claesken Douwe dr. e.l. te Minnertsga;   Het HOFF gezien de citatien verstekt de 

gedaagde en houdende de obligatie d.d. 15 maart 1597 voor bekend; cond. de gedaagde te 

betalen 40 g.gld. Etc.      

 

Jan Rommerts ter Vliet   CONTRA  Deuw ? Meilama? Gedaagde.  Het HOFF verklaart de 

gedaagde en geexcipieerde ongehouden op de eis van de Impt te antwoorden    204.   

 

DE EERSTE RECHTDAG NA PINKSTEREN IS GEWEEST DE 16 JUNI 1601   

 

Jarich Jelles tot Nes in Dongeradeel voor zich en als volmacht van de ingezetenen  CONTRA   

Claas Sybrands als m. en v. van Gees Eelkedr. zijn huisvrouw; wonend binnen Leeuwarden 

en geaccepteerd hebbende het exploot voor de andere erfgenamen van Jell Reyners dr.  In 

Factis     

 

Gatse van Andringha te Sneek voor hem zelf en het recht hebbende van Elisabeth Andringa 

zijn zuster; en c.d.r   CONTRA   Watze van Ockinga voor hemzelf en als erfg van Jffr. Wlck 

( Wick?) van Cammingha zijn moeder.     

 



Ipcke Ipckes Algra te Rinsumageest (?)  CONTRA  Joost Feddis en Bauck Pieters e.l.  

Verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard. 

 205.   

Pieter Pieters Sickema impt   CONTRA   Ritske Bennes voor hem zelven en Pieter Harckes 

van wege zijn kinderen bij wln zijn overleden huisvrouw. Ged.  Het HOFF cond. de ged. de 

impt. te betalen de somma van 578 car.gld. salff deductie van 219 g.gld met schade en 

interessen etc.     

 

Claas Sibrants, nom uxoris ende mede vanwege zijn mede erfgenamen van Jel Reimers dr. 

caverende de rato en onder verband van goederen  CONTRA  Alle Feyes te Nes.   

......Costeloos en schadeloos jegens de armen te Nes.....     

 

Govert Tyepckes en Trijnke Bras e.l. Impetranten   CONTRA   Jacob Jans   Schellingwouw 

voor hem zelf en als vader en wettige voorstander van zij jongste kinderen bij Marij Cornelis 

dr. In factis      

206   

Claas Freerks en Fokel Pieters dr. e.l. te Pingjum   CONTRA   Heyn Heyns zoon en Gerland 

Gosse dr. el.   in Factis  

      

Willem Naeper koopman binnen Edenburch in Schotland; als last en procuratie hebbend van 

zijn oom Willem Naeper en Alexander Naeper zijn vader medeburgers en cooplui aldaar.  

CONTRA   Lolle Jans gecond. en gedaagde.  In Factis voor Idsaerda.     

 

Syurdt Takes te Pingjum voor hem zelven en Hijlke (Hijske?) Hessels zn te Arum vanwege 

Ancke Taecke dr. zijn huisvrouw;     CONTRA    Syrck Rommertha wonend op het eiland 

Ter Schelling; voor zich en als leg. adm. voor Bauke zijn zoon geprocr bij Atke Agge dr. en 

c.d.r. en in die kwaliteit intervenierend voor Foeck Sybrens te Wons en Melis Jans zoon te 

Pingjum. In Factis    

 

Ju Hinnes als vader en leg. adm. van Bauck zijn dr.;  Reducent   CONTRA   Sake Sakes te 

Roordahuizum.   --   

207.    

Gyeld Goitzens appellant   CONTRA   Anne Jelles wonende in Oudega.   Niet bezwaard bij 

het vonnis van de Nederrechter.   

 

Douwe Ables impetrantt in conventie  en in reconventie.  CONTRA   Mr. Lambert Adriani   

  In Factis binnen 3 weken peremptoir.    

 

Bonne Jenckes voor hem zelven en voor de gemeensluijden en ingezetenen van  Bandt, ( 

Terband), Luinjebert en Tyallebert onder Aengwirden.  CONTRA   Jonker Rienck van 

Dekema; Floris Foyt, Gerleff Brandenburg voor hem zelf; Tincke van Oenema, grietman van 

Schoterland als grietman voor zich en zijn gaerleggers en de vs  Brandenburg voor Jacob 

Foyt.     Het HOFF cond. de gedaagden te gedogen dat tusschen de venen en de landen van 

henluijden ende de impetrant mitsgaders de andere personen in de predicatie (presentatie?) 

ten processe geroerd; verhaald;  behoorlijke scheiding en distinctie der limiten gescheiden ; 

reserverende na gedane afscheiding partijen neffens de schaden en interessen, die de een de 

ander met graven en andersins gedaan mag hebben, heur recht tegens malkanderen ende een 

ijder sijn defensien te continueren ende om redenen de Hove moverende compenseert de 

kosten van den processe.    

208 .     

Hobbe Jelles en Isbrand    Sems als man en voogd van Jelle Jelle dr.    



CONTRA   Lolle Hiddes.   Het HOFF cond de requiranten en resp gedaagden de 

cooppenningen van de verkochte zate na inhold des coopbrieffs; en reversael op ieder termijn 

met de interessen vandien verschenen over te leveren ende te stellen in handen van de 

commissaris daartoe te stellen ende geordineert omme deselve ordre ende crediteuren van de 

verkopers best gerechtigd te wezen; te distraheren naar behoren; salff nochtans deductie van 

hetgene bij den afrekeninge en kwitantie ten processe overgelegd; geblijkt daarop voldaan te 

zijn mits mede cortende de 275 g.gld. en de een geschenk bedragende 15 g.gld. mitsgaders de 

derdehalve goudguldens en de 6 hoornties guldens met de achterstal en kosten vandien aan de 

kerkvoogden van den dorpe Baard betaald,   Item de helft van de doodkosten, exempt vijf 

dalers daarinne te deduceren van partijen moeder resp grootmoeder; gedaan ende gevallen, 

uyt de specificatie met J getekend; en ten processe nedergelecht;    Condemneert voorts de 

gedaagde respectieven requiranten de verkochte saten en landen aan de requiranten en kopers 

vrij ende onbelast te leveren; die volgens de selve kopers van de derdehalf goudgulden en zes 

hoornties guldens waarmede de vs. zate bevonden wordt bezwaard te wezen.  Te guaranderen 

en te gedogen dat voor elke gulden 20 gelijke guldens in de kooppenningen gededuceerd 

worden, verklaart partijen tot hun vorderen eis tegens elks anderen gedaan en genomen niet 

ontvangbaar, onverkort niettemin de requiranten hun recht nopens de drie car.gld. 9 stuivers 

bij de administrateurs der kerkvoogden van Oosterlittens gepretendeerd; ende aangaande de 

vorderen verschoten penningen inde gemelte specificatie geroert, ende de requiranten hun 

defensien continueren ende om redenen compenseert de costen.     

209.    

Frouck Gelly met Sibrand Gelly haar broeder als tesamen erfgenamen van Gellio Snecano 

impt met dr Henrico Schotano en Feyte Simons als curateurs over de goederen bij wln 

Snecano achtergelaten en in die kwaliteit geinteresseerd en partijen adsisterende.     

CONTRA    Jelijs Jans . T'HOFF cond de ged.bij provisien te gedogen dat iemants bij den 

hove weder geordonnerd en geauthoriseerd de partijen goederen aanwesend ; oin en 

uitschulden te worden ende ende te maken; ende de meubelen verkopen sonder partijen 

iudicie van partijen recht.  Ende ten pricipale in factis.    

 

24 juni 1601  

Griet, (gove...) Bendictus Franchet; req.   CONTRA   Lieuwe Remkes zoon.  Het HOFF cond 

de gerequireerde alsnoch genoegzame cautie te stellen fideicommisii conservandi, ofte bij 

gebreke vandien, goederen bij wijlen Wijberch, Johannes Heddema dr. nagelaten voor zo ver 

gecommitterd ; verklarende de Req. tot sijn vordere verzoek niet ontvangbaar en om redenen 

compenseert de kosten.          

 

Andries, Tyard, Anne en Syoucke Haysma  CONTRA   Jfr Tet Roorda e.h. van Eelke 

Heringha, als erfg van Jfr Anna Roorda haar wijlen zuster ende het recht hebbende van wln 

Claas van IJsselmuiden haar man.  Het HOFF cond. de gedaagde om de Impt. te relaxeren en 

laten volgen de overtollige pondematen, die zij meer als zestien pondematen 

Hennaarderadeels mate in de Huikhernster zate possederen onder de presentatie bij hun in de 

leste ... van heur specificatie ? van restitutie gedaan; en dat met vruchten profijten ende 

emolumenten daarvan bij de gedaagde genoten; verklarende de impt tot hun vorderen eis niet 

ontvangbaar en om redenen compenseert de kosten.  

210.    

Hessel Sytzes Reen als volkomen last ende procuratie hebbende van Claes Wpkes te 

Dokkum; voor hem en mede onder expresse hypotheek van goederen gecaveerd hebbende de 

rato voor Sipcke Douwes zijn halfbroeder; en Sibolt Sibes als man een voogd van Fookel 

Douwes zijn huisvrouw in der IJlst, in die voegen het recht hebbende van van Rinsch Sicke 

dr haer respectieve moeder.  CONTRA   Claas Alberts burger in Franeker; als curator over 

Claas Claas.   

 



In Factis      

Hobbe Douwes curator over de weeskinderen van Tamme Douwes bij Ebel Haie dr. Getogen   

CONTRA   Tseetse Peima voor hem en Dr. Jacob Bouritius en Sixtus Peima als curateurs 

over Beits Peima hun nicht; sampt Worp Peima mede voor hemzelven.   Het HOFF verklaart 

de requirant soo hij procedeert tot sijn genomen eisch en conclusie niet ontfangbaar; 

onverkort de kinderen van Tamme Douwes Bij Ebel Haie dr. getogen hun recht; tegens de 

gerequireerden soo sij vernemen sullen. en deselfde gerequireerden hun defensien ter 

restaureren; en cond de reqirant in de kosten van het proces tot s'HOFFs tauxatie.   

 

Joucke Molles en Rints Sijne dr e.l. burgers in Leeuwarden  CONTRA   Claas Wbles in 

Kollumerland.  Het HOFF verklaart de gedaagde met zijn gedane presentatie te mogen 

volstaan, dienvolgende condemneert hem om de impetrant te betalen de somma van 100 

g.glds; met schaden en interessen etc. ; verder niet ontvankelijk en in de helft van de kosten 

veroordeeld.   

211.    

Jffr. Jelle Buma; weduwe van Hed Phaesma te Collum impt.  CONTRA  Isbrant Gravius 

vanwege Eeke (?) Phaesma, Leuck Phaesma en Poppe Mannes (?) als voormond tot Balling 

Phaesma.   In Factis; zonder te letten op de proceskosten.     

 

Claas Freercx en Fookel Pietersdr. e.l te Pingjum;  CONTRA   Heyn Heyns en Gerlant Gosse 

dr. tot Pingjum geappeleerde.  Het HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter; en cond. hen in de kosten     

26 juni 1601   

Jan Hendriks en Dirck Douwes als voormonden over Adie Lamberts weeskinderen; cessie 

hebbend van Philippus Arens ende Dieuw Jacobs dr. CONTRA   Mewis Jacobs te Dokkum.    

 

Ulcke Martens burger en lakenkoper in Leeuwarden als vader en wettige voorstander van zijn 

kinderen bij Jelke Pieters dr. zijn huisvrouw; als erfgenamen ex testamente van wijlen Tyard 

Pieters; oom van de kinderen en in die qualiteit voor soo veel noot zij cessie en transport 

hebbende van Anna Jans dr. nagelaten weduwe van Wolter Jans ; impt.   CONTRA   

Doedcke en Hilcke Melchiors drs. en Gerrijt Folkerts ged    Niet ontvangbaar. 

(Felkerts?)(212.) en om redenen compenseert de kosten. Ende recht doende jegens Doedke en 

Hilcke Mr. Melchiors drs.; partijen te compareren voor een commissaris van den Hove die 

hen zal verenigen indien hij kan indien niet hem zal informeren op zekere POINCTEN van 

Offitie: - Ofte Doedke Mr Melchiors dr. de 100 g.gld in qual ontvangen en genoten heeft 

ende in wat respect oft ex qua causa.   

 - Oft dezelfde 100 g.gld in den baer tusschen de medegedaagde en de impt. in zijn kwaliteit 

gevallen zijn niet zijn versmolten ofte doodt gerekend ende tot desen eynde de baer te 

conserveren. - Ofte deselve 100 g.glds tevoren bij het leven van de gedaagde moeder en 

wijlen Tyardt Pieters niet zijn verekend ende in wat voegen.      

 

Solke Rentses gedaagde en geexcipieerde;  CONTRA  Anscke Eelkes en Fedde Michiels ged. 

en excipienten.  Het HOFF verklaart de gedaagden ongeholden te wezen op de eis van de 

impetrant te antwoorden en cond. de Impt. in de kosten. 

   

Claas Tiara impt   CONTRA   Dr. Theotardus en Pieter Tiara voor hun zelven en dr. Dirck 

Lyewes als wett. voorst. van zijn kinderen bij Catherina Tsiara; in echte getogen en Dr. 

Wilhelmus Velsius als voogd van Eem Tsiara. zijn huisvrouw.  Het HOFF verklaart de impt. 

niet ontvangbaar en om redenen comp. de kosten. 

213.  

29 juni 1607.   



Taets Auke dr. huisvr van Aarend Frans Ubles, burger in Leeuwarden; als erfgenamen, 

mediate en immediate, van Wln Aucke Sicke zn. en mede van Sicke Oeges,en Taets Wattema 

? e.l.; mitsgaders Rixt Sicke dr. haar respectieve vader. oldvader en olde moeder; ende 

moeijen impt.   CONTRA    Jijck Fongers voor haar zelven; Abbe Douwes wonend tot 

Wommels; vanwege Amberch Gerrits dr. zijn huisvrouw; Sicke Ritskes voor hemzelven 

Sicke Hans vanwege Taedts Gerrits dr. zijn wijff; Jan Schaeff en en Hans van Meydenburch 

vanwege Jantien en Doed Gerritsdr. hun resp. e.h.'s allen in die kwaliteit erfgenamen van 

Sicke Oeges. (en) Taets Wallema in tijden echtelieden.   Het HOFF ord. partijen te 

compareren voor Eissinga ende Groversteyns die hen zal verenigen indien zij kunnen; indien 

niet rapport doen.    

30 juni 1601.   

Gerrijt Wijbes Jelgerhuis burger binnen Leeuwarden als eigenaar ende geintervenieerd 

hebbende voor Anna Meinerts wed.; bruikersse.  CONTRA   Lyuwe van Jukema Raad 

ordinaris in dezen hove. In Factis ende peremptoir voor alle dilay. 

214.   Jacob Gemmenich dijkgraaf van de oosterzijde der Paesens; Req. 

CONTRA  De meeste eigenaars en gebruikers der landen wiens dijken gelegen zijn (ende) 

voor den schantzen te Oostmahorn tot Aengium in Dongerdeel. Ende de Heeren 

Gedeputeerde Staten van Frieslandt gerequireerden; In Factis voor Meinsma.    

1 juli 1601.   

Tyalling Johannes voor hemzelven en de rato caverende voor Bruin Pieters zijn e.h.   

CONTRA   Mr. Dirck Edes cum ..... ged en opposanten.     

 

Jeske,  Hib Donia wed, te Oostereind; impt   CONTRA   Jr. Imck van Popma ged.  Het HOFF 

verklaart de impt voor de helft erfgename van Rincke Popma hun kindskind; Cond partijen te 

procederen tot scheidinge en delinge; de goederen bij Rinck Popma nagelaten en haar de 

gerechte helft te laten volgen met fruchten profijten en emolumente. en comp de kosten.   

 215.   

 Lyewe Lyewes te Ackerwolde  CONTRA   Jan Hendriks als ontvanger van de opkomsten de 

Geestelijke goederen in Vrieslandt; in de naam van de Landschap en het recht hebbende op 

de kloostergoederen; met Take Folkerts veenmeester generaal van deselve Landschappe;   

Roelant van Achelen te Fe(r)wert; uit de naam en als voogd van Jffr Womck van Mockema; 

zijn huisvrouw als erfgenaam van Julius van Mockema haer vader , wettelijke zijn 

huisvrouw; voor zoveel nood zij en de seve Achelen voor hem en wegens zijn huisvrouw met 

adsistentie van haer als voor door transactie ? en akkord sampt titel van koop; recht hebbende 

op de venen van Focke Jans zoon Brunia als voormond van Claas Jelles nagelaten weeskind; 

sampt van Here Hotses; Eelcke Reenks, Halbe en Tjalling Jeppe zoon voor hun zelven en 

Claes Ryuwerds en Tyepcke Feytes vanwegen zijn huisvrouw, en dezelve Halbe Tyallings; 

tesamen als als conjuncta personae en cav. de rato voor de andere zusters en broeders ende 

Eelcke Reencks mede voor hemzelf.  Het HOFF verklaart de impetrant en appellant bij de 

roijinge van de heren Eissinga op te venen in Questie voordien  gedaan, niet bezwaard; 

ordonneert partijen hen daarnaar te reguleren en nopens denselve delinge partijen te 

compareren voor een commissaris van den Hove die hen sal verlijken en verenigen indien 

niet maken een verbaal ende den Hove rapport doen omme sulks gescheiden en gedisponeerd 

te worden naar behoren, dond de gedaagden en geappelleerden 't gene neffens de selve 

velddeling is gedaan bij wijlen Jel nadien ?? met kennisse in zaken sal zijn gedisponeerd .    

216.  

Syrck Rommertha als vader en leg adm van zijn zoon jonge Baucke Ro'mmertha bij Atke 

Taickes te Pingjum   CONTRA   Syurdt Taikes te Pingjum en Auke Taikes te Arum.   In 

Factis.     

 

Thewis Pieters Burgemeester van Leeuwarden als cessie hebbende van Frans Martens en 

Jouck Cornelis dr.   CONTRA   Wlcke Lyuwes. In factis.   



 

Sas Heerckes wonend tot Winsum(?)  CONTRA   Jan Jansz tot Leeuwarden.   Het HOFF 

verklaart de appellant niet bzwaard bij het vonnis van de nederrechter. en in de kosten      

 

Roeloff Jacobs en Imck Alberts dr. e.l. te Bergum  CONTRA   Boodie Arends zn. Auts. Ged   

te namptificeren het bedrag van 59 g.gld.      

 

Theunis Pieters burger in Leeuwarden als cessie hebbende van Frans Martens en Joucke 

Cornelis dr.   CONTRA   Allerdt Feckes burgemeester in Leeuwarden voor hem en zijn 

huisvrouw als transport hebbende van Floor Gerrijts cum uxore   CONTRA   Jan Claaszn 

voor hem en als man en voogd van Tet Dircxdr zijn huisvr. tot Blija.  Ten namptificeren een 

somma van 100 Dalers.    

 

217.   Arnoldus Annij Dienaar des Goddelijken Woords te Lichtaard.    CONTRA  De 

Gedeputeerde Staten van Vriesland.en Focke Jansz. Brunia als curateur over Jelle Claasz 

voor zijn interessen hem voegende en intervenierende voor wijlen de wed. van Een in de 

Maren, zijn mijersche. en Douwe Femmes. In Factis.   

2 juli 1601    

Wlcke Ebes in Oudega  CONTRA   Nolle Hissezn en Intske Piersz voor hun zelven en c.d.r. 

voor de erfg. van Reynsch Hisses. Geappelleerde. 

   

Thewis Pieters burger binnen Leeuwarden mede crediteuren van Jan Hermana (?) en als proc 

hebbende van de andere crediteuren.  CONTRA   Hessel van Hermana voor hem en onder 

verband van goederen intervenierende voor Here Here zn te Weidum Douwe Gaukes tot 

Minnertsga; Jacob Alberts aldaar; sampt Freerck Claes mede tot Minnertsga Wons ende 

(leeg) ende Jurgien ende Claes Pieters ende Pier Gerbrands. Ged.  Het HOFF verklaart de 

bestedingen van verkopingen ten processe geroerd executabel; dien volgende condemneert de 

interveneurs om alle percelen mette schade en interessen door t'ontberen van de 

kooppenningen gehad en geleden, nog te hebben en nog te lijden des dat de impetrant 

borgestellen voor den spieringen van Jessel en His Hemmema en om redenen compenseert de 

kosten. Ende nopens Jurgien en Claus Pieters sonen, tussen Pieter Gerbrans wijst partijen in 

faicte.    

218.    

Harmen Hendriks req. Geexcipieerde;  CONTRA   Gerloff Brandenburg. Ged.  Excipient.  de 

gedaagde premptoir te antwoorden...     

 

Rinck Dirks dr wed van Pijter Sijdses nu huisvrouw van Gosse Sijds zn bij de Leye.   

CONTRA   Solke Gerrits op ter Leye.    

 

Cornelis Cornelis impt  CONTRA  Frans Minnes voor hem en zijn huisvrouw. peremptoir 

voor alle dilay.       

 

Harmen Henricx Req. ende geëxc.  CONTRA  Gerloff Brandenburgh gereq.    de gedaagde 

premptoir te antwoorden      

 

Hette Eelkes ende Syuw Pieters e.l.  CONTRA   Pier Foppes zn Tania te Blije.     In factis.      

219.  

Geske (?) Merks wed Triumph.   CONTRA   Lykle Joachims en Geertt Joachims voor 

hemzelven en voorts mede als volm, van de ingezetenen van Oldeholtpade. Gecondemneerde.  

Het HOFF tauxeert de schaden en interessen 't restant tachtig gls en 8 strs; dat de sententie 

d.d. 20 sept 1900 ... zijn voortgang zal hebben.    

 



Job Sytses en Eilert Tijszn; als volmachten van Tyerckgaast Boornswaag. Langweer; 

Doniaga; Dijken; Broeck; Haule; Nijega; Ouwer en Goingarijp   CONTRA : doorgehaald; het 

dorp Legemeer;   doorgehaald : Rein Sipkes als vol van de ingezetenen van den dorpe Oele   

Pier Minnes en Ige Broers als volm. van St Nicolaasga.  In Factis.    

 

Allard Feckes impt  CONTRA    Marten Martens. (Douwes?)     -- 

 

Aarend Wables voor zich en zijn huisvrouw.   CONTRA   Ipke Ipkes. de ged. te 

namptificeren 126 car gld.      

 

Douwe Nijenhuis als het recht hebbende van Philips Jacobs en zijn huisvrouw.  CONTRA    

Lyeuwe Rinnerts tot Belckum voor hem en onder hypotheek van zijn goederen en c.d.r. voor 

Tied Cornelisdr zijn huisvrouw.   te namptificeren 600 car. Gld.    

220.   4 juli 1601.    

Engel Wopke Taickes wed. voor haar en als moeder en wett. voorst. van haar kinderen etc.   

CONTRA   Jacob Gemmenich secr. van O.D.Dl . in Factis.    

 

Cornelis Roeloffs op het Heerenveen    CONTRA   Harmen Hendriks aldaar.     

 

Gerrijt Wouters wonend in ......   CONTRA    Harmen Moesel gecondemneerde.   

 

Feycke Herbranda en Gercke Reen als mede bloedverwanten   van de weeskinderen van 

Lolcke Reen en Juffr. Bauck Herbranda  in leven echtelieden    CONTRA   Dr. Hector Reen 

advocaat voor dezen Hove en Meile Jensma.   Het HOFF cond de gedaagden aan hen als 

voormonden en curateurs   over de kinderen van Lolcke Reen bij wijlen Boetken (?) getogen 

en hem te laten authoriseren als administrateurs.....     

221.     

Lijsbeth Gerbrants nagelaten weduwe van wln. Tseetse Adriaans te Leeuwarden   CONTRA   

Harcke Pieters aldaar.   Het HOFF verklaaart de gedaagde ongehouden te wezen 

litescontestatie te doen (    )      

 

Peter Roeloffs secretaris van Ferwerderadeel Triumphant   CONTRA   De Kercke en 

armvoogden te Ferwerd. ' t HOFF tauxerende de schaden en interessen te Ferwerd op 104 car 

gld en tien stuivers; ordineert dat dat de impetrant van de sententie in dat den 27 0ctober 1600 

nopens de schaden en intressen daar inne geroert ten processe haar voortgang zal hebben, en 

comp. de kosten.    

 

Tyaerd Dirks burger Franeker   CONTRA   Dirck Cornelijsz en Saepck Cornelijss dr. eh. van 

Sypt Bottes wonend te Kollum. Ged   Het HOFF cond de ged. de impt. te betalen de somma 

van 205 Car.gld. a 20 strs; met schaden en intressen bij de impt. door het ontberen vandien 

etc en mede in de kosten van het proces.  

8 juli 1601.   

Philips Panmans van Dordrecht als volmacht van Claes Ruysch wijnheer aldaar,burger.  

CONTRA   Mathijs van Muiden en Jelke Tyaards dr e.l. in Franeker.    Het HOFF gehoord de 

eed van de impetrant in animam van Claes Ruysch ter versterkinge van zijn bewijs gedaan 

condemneert de gedaagde om de impetrant te betalen de somma van 644 dalers; van 30 strs; 

met schaden en intressen; salff deductie van de 54 strs daarop te betalen met schade en 

intersten. tot voller betalingen en om redenen compenseert de kosten.    

222.   

Taets Auke dr huisvr van Aarens, Frans Wabbes burger binnen Leeuwarden; gedevolveerde 

erfgenaam, mediate en immediate van wijlen Auke Sickes en mede van wijle Sicke Oeges et 

Taets Wattema e.l.; mitsgaders Rixte Sicke dr. haar respctieve vader(s) oldevader en 



oldemoeder sampt mueije.   CONTRA      Rijxt Fongers voor haar zelven Abbe Douwes 

wonend te Wommels vanwege Amberch Gerrijts dr. zijn huisvrouw; Sicke Ritskes voor 

hemselven Sicke Hans vanwege Taeds Gerrijts dr. en Jan Schaaf en Hans van Meyburch 

vanwege Jantien en Doed Gerrits dr. hun resp huisvrouwen; allen erfgen van Sicke Oeges en 

Teads Wattema.  Niet ontfangbaar.      

 

Marij Jans dr. wed van wln Minse Hotses; als moeder en leg. tutr. van Jel haar dr.   CONTRA   

Fecke Lyuwes als voogd van Ints Hotse dr. zijn huisvr. en in de qual. onder hypt van 

goederen voor Brand Fecke zoon en Gerben Hanszn.     

223. 

Pieter Sypts zn te Leeuwarden imp en geexcipieerde   CONTRA   Freerk Sypts en Agnete 

Cornelis dr. te Kollum ged. In Factis en peremptoir v. alle dilay.      

 

Lambert Cornelis te Hesop in Holland als voogd van Stijntien, Mathijs Willems dr. zijn 

huisvrouw als erfgenaam van haar vader en als conj. pers en c.d.r. voor Heijl Jans dr. wed van 

Matthijs Willems. Impt.  CONTRA   Henrick Paulus als resp. voormond over de weesknn 

van wijlen dr. Jan Loo te Leeuwarden.   

Het HOFF condemneert de gedaagde de impetrant onder genoegzamen cautie de 

gearresteerde penningen in qualiteit ter somma van 500 goudgulden te laten volgen ende op 

te brengen; oft verklaringe de huizinge en hovinge cum annexis in de proceduren uitgedrukt 

voor de beloofde cooppenningen gehypothequeerd . cond de ged als posseseur om de imt de 

huizingen en hovinge met zijn toebehoren te relaxeren ende laten volgen om daar aan ad c.. q. 

zijn achterstal te mogen bekomen alles met schaden etc. en cond. de ged. in de kosten.      

224.    

Hijlck Meilke dr. Impt.   CONTRA   Wijbe Gosses.  Het HOFF cond de ged. de impt te 

betalen de somma van 28 g.gld. met schaden etc: en comp de kosten.  

     

Jfr Imck van Gel, wed van mr Johannes Wilhelmij Velsius voor haar zelven en geassisteerd 

met Mr. Wytze van Gel; advocaat voor dezen Hove.       CONTRA               Dr. Wilhelmus 

Velsius medicus binnen Leeuwarden; in de naam en als curator over Agatha Velsius als enige 

erfgename van wln Johannes Wilhelmus Velsius; in leven medicus binnen Leeuwarden.  Het 

HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen; al het gene bij haar uit vergaderen van de echte 

met dr. Joh.Velsius (voor?) en na is ingekocht; en de gerechte helfte van al hetgene staande 

echte is gev...     ende overgewonnen mette schaden ende intressen etc en te gehengen en 

gedogen dat behoorlijke separatie en ontscheidinge worde gemaakt. ... ontseggende de impt 

zijn verzoek nopens de brieven van obligatie en verklaart hem alsnoch niet ontvangbaar.     

225.  

Offke van Feitsma voor hem ende vanwegen Hr. Jelger van Feitsma als tesamen crediteurs 

van Hessel Meckmans kinderen geassisteerd met Jffr His van Feitsma der selver kinderen 

moeder.     CONTRA      Jffr Emerentiana van Grombach sampt Jfr, Susanna van Meckmans 

als geinteresseerden en alsoo gevoegden.    Het HOFF cond. de gedaagden te gehengen ende 

te gedogen dat het silverwerck sijnde bij de gevoegden onder de acte van prodicando(?) ende 

verklaringe uit einde van repliek gedane specificatie ....     

225 

Einte Baukes schipper voor hemzelven en geadsisteert me Claas Felkes burger en Reiner 

Claass alle binnen Harlingen wonende, zijn mede reders(?) en zij alzo gecaveerd hebbende 

onder expresse hypotheek van zijn goederen voor de andere reders impetrant. in conv en 

reconv.  CONTRA   De Raad en Admiraliteit in Friesland.   Te compareren voor de 

commissaris van het HOFF... .............     en rapport  te  doen.   

226.     

Poppe van Andringa en Jr Sem van der Does als cur lit voor Isbrand Andringa als erfg. 

mediate en immediate resp van wijlen Tyalling Andringha hun vader en Rienck hun oom.   



CONTRA   Mr Eeke Isbrands volmacht van Jacob Sixma erfgenamen resumerende de 

proceduren bij Tyalling Sixma voor hem en vanwegen zijn zuster gesustineerd; gedaagden.   

....  te compareren voor de commissaris van het HOFF...      

9 juli 1601.    

Albert Pieters wonend binnen Leeuwarden schrijver van de hopman Rienck van Hettinga   

CONTRA    Tincko van Oenema, Grietman van Schoterland.   Het HOFF cond. de gedaagde 

de impetrant te antwoorden op het 28

e

 punt van het repliek. en op het 23

e

 artikel van het 

hetselve repliek de een den impetrant te ....   

 

Trijn Dirks dr. e.h. van Claes Jacobs te Ferwerd.   CONTRA   Claes Janckes en Reiner 

Janckes. en Pieter Jans wonende te Menaldum.  In Factis binnen een maand peremptoir voor 

alle dilay.    

227.   Jr Gerard Clant wonend tot Werdum (?) in Oostfriesland.  CONTRA      Jan Bonteman 

intervenierend voor Wijbrand Eeckes Wachtmeester    met zijn assistenten.   In 

Factis etc.     

Cunira Boei ..  wed... ( ) Req,   CONTRA   Jan Isbrands n. ux.   Het HOFF verklaart de 

geappelleerde te mogen volstaan in de 2

e

 8

e

 en 23

e

 artikel met zijn antwoorden gedaan, te 

volstaan. en verklaart de requirant bovendien haar recht onverkort bij nieuwen instantie 

volgens de sententie van 28 mei 1598. en hetgene zij vernemen zal haar meer te competeren.       

 

Gerloff Brandenburch Requirant ende Triumphant     CONTRA   Harmen Hendriks op het 

Heerenveen. gereq. en gecondemneerde.   Het HOFF taxerende de schaden ende interessen 

van dien tot date dezes, ter somma van 404 Car. gld. 8 stuivers en 12 penningen; te betalen 

onverkort het recht van de gerequireerde van de schade neffens hem getaxeerd.       

 

Roelant van Achelen zo hij procedeert,    CONTRA   Mr Eecke Isbrandi.   niet bezwaard bij 

het vonnis van de nederrechter.    

228.    

Sije Haies als universeel erfgename ex testamente van Wijts Rommerts dr. zijn overleden 

huisvrouw, te Oldwolde impt en triumph.     CONTRA    Bauck Syuerdts en Douwe Femmes 

voor hem en vanwege zijn kinderen bij zijn gestorvene huisvrouw getogen.   Het HOFF 

taxerende de vruchten profijten en emolumenten sampt interessen van de Requirant van 

vierhondertzesennegentig car. gld tien stuivers en voorts dat het proces haar voortgang zal 

hebben salff de interessen die de triumphanten zal hebben in de presentatien in den processe 

geroerd.     

 

Meine Hans zn op de Joure    CONTRA   Heyn Hans zn, stelling van de Joure.   Niet 

bezwaard bij de uitspraak van de nederrechter.       

 

Fedde Rinckes tot Jelsum in zijn eigen name en frouwe (?) na de dood cessie hebbende van 

Theus Pieters, Epe Feddriks, Jan Sippes en Andries Ades, impt in conv en ged in reconventie.   

CONTRA   Here Pieters en Trijn Reuwes dr. el. ged. in conv en andersom.     Het HOFF 

doende recht in conventie condemneert de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 

862 g.gld met de schaden en interessen door het ontberen vandien ...   Ende in reconventie 

recht doende verklaart de impt tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar; onverkort 

heurluiden recht nopens het gebruik van negen pondematen land ten processe geroerd.     

 

Gerbrand Aysma substituut van de Procureur generaal als universeel erfgenaam van Hessel 

Aysma zijn vader in leven burgemeester van Leeuwarden req.   CONTRA   Jijldu Eecke dr. 

wed wijlen Hessel Aysma gereq.   Het HOFF gecompenseert hebbende partijen pretensien 

aan wederzijden teegens elcx anderen, exempt de klederen en silveren lepelen bij processe 

geroerd; liquiderend de vorderen comparanten van de req. Aysma in somma van eenhonderd 



acht en negentig car. gld en negen stuivers verklarende de volmachten uitwijzingen dien 

aangaande mijtsgaders oock neffens de voorschr. clederen en lepelen executabel. en 

bovendien partijen over wederzijden tegens malkanderen niet ontvangbaar, ende om redenen 

compenseert de kosten.    

230.    

Sibolt Intses tot Franeker    CONTRA   Bocke van Humalda; Peter Remmelts en Heyn 

Doeckes als voogden van de geestelijke en arme goederen in de dorpe Tzummarum.   Het 

HOFF cond de gedaagden de presentatien bij hem in het elfde punt gedaan en te laten volgen 

en genieten de huur en opkomsten van de landen in de impetrants libel gementioneerd.         

 

Jacob Harmens Req    CONTRA    Reiner Reiners tr.iumph.   In Factis    

 

Jan Vos van Coelen    CONTRA    Heinrick Velsius     Te namptificeren 65 dalers.   

 

Marten Jans in de Roskam burger in Leeuwarden  voor hem en voor Hil Joost dr zijn e.h. en 

caverende de rato.  CONTRA   Claes Harckes aan St Anna Parochie.      Condemneert de 

gedaagde te namptificeren 590 gar. gld en ten principale in factis.   

231.  

Gijsbert Laquart secretaris van Wonseradeel voor hem zelven sampt als man een voogd van 

Marij Jans van der Heul. e.l. en c.d.r.  Ane Douwes tot Mackum ende Aay Douwe dr 

huisvrouw van Jan Tyercx; mede aldaar.  In Factis.      

 

Dr. Baarte Idsaarda nom liberorum, triumphant  CONTRA  Douwe Hans Manningha ende 

Sicke Sibrands curateurs tot de onjarige kinderen van Hans Pieters en Tet Jelle dr. e.l. en Jan 

Jans, nom ux. gedoemden.  Het HOFF ordineert partijen te compareren voor Lyklema  die 

henlieden zal verenigen, indien hij kan indien niet, hem informeren op zekere pioncten van 

Offitie. (geen genoemd)      

 

Taets Eercke dr. Wed van Obbe Asses als leg. adm. van haar kind bij deselve getogen.   

CONTRA   Alle Feyckes.    In Factis.     

 

Harmen Henricx wonende op Schoter Heerenveen.   CONTRA   Ewe Harckes mede op't 

Schoter Heerenveen.  .... bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.       

232.    

Anna Dirks dr te Leeuwarden als erfgename    CONTRA  Dr. Otto Swalue voor zijn zoons 

beneficie op Sint Christofori Leen te Oldehooff.  Het HOFF cond de gedaagde de impt te 

betalen de somma van 90 golden guldens met de schaden en interessen ... tot de volle 

betalinge.       

 

Mamme Ewerts nom ux. en Jan Gabbes als cur. litis over Symon Reiners te Hogebeintum 

Triumphant   CONTRA   Dirck Frans zn binnen Slappeterp.   Het HOFF cond de gedaagde 

de Triumphant de estimatie van de huizinge ende ontruiminge van de landen en de andere 

roerende goederen zoo die in de tijden van het verhijlck van Anne Wopke dr. Aan de 

gecondemneerde is geweest; voor de vierdepart te betalen en te doen hebben en dat de 

gecondemneerde daarinne zal mogen korten het geen aan de gerequireerde als alimentatie en 

anders te costen is gedaan. Mitsgaders alsulcke penningen als aan uitschulden ende 

cooppenningen van de voorschreven vierdepart van de huizinge ende ontruiminge van landen 

en roerende goederen tot laste van de Triumphanten zullen bevonden worden uitgeh.... te zijn.  

Verklarende de gecondemneerde met zijn presentien aangaande de delinge van de 

Triumphants moeders goederen te mogen volstaan en de triumphanten tot hun eis en 

conclusie niet ontvangbaar. Verklarende de sententie van 27 october 1598 voor executabel.   

233.  



Wabbe Annes in St Jansga voor hem ende Sijtse Annes wonende ter Echten mede voor hem  

Joan Gielis Secretaris van Lemsterland vanw Atke Anne dr zijn e.h. en caverende de rato; en 

Anne Rinckes in de name en als voogd van Trijn Anne dr. zijn huisvr. en c.d.r. en Rinke 

Jansz als wett. voorst. van zijn kinderen bij wijlen Tyard(a?) Anne dr.     CONTRA     Bauwe 

Anne zn te Oosterzee. ged.  in conv. en impt. in reconventie.    Het HOFF doende recht in 

conventie cond. de gedaagde om met de impetrant te procederen tot de scheidinge ende 

delinge van partijen mande goederen; door het versterven van Wln Anne Tyardts hun vader 

op hun geërfd en gedevolveerd. verklarende de impt in conv. tot hun vordere eis niet 

ontvankelijk. Reserverende niettemin Baucke Annes een der gedaagden zijn recht bij nieuwe 

sententie neffens het vs. prelegaat ten processe gementioneerd en partijen hun defensien ter 

contrarie en om redenen compenseert de kosten.     Ende in reconventie recht doende cond. de 

gedaagden om de impt. te betalen hun quota van den 300 Phs gld. met de schaden etc. Of te 

gehengen dat de impetrant volgens zijn vaders leste wille gesteld werde in de possessie van 

de venen in St Jansga; in bedoeld testament genoemd; en dezelve gebruiken ter tijt hem het 

prelegaat van 300 Phs glds is voldaan. en cond de gedaagde in de kosten tot s'HOFFs taxatie.    

234.    

Freerk Hendriks en Syurd Coninx op Langweer.  In Factis.     

11 juli 1601.   

Gercke Pieters Sickema en Andries Thomas burgers binnen Leeuwarden. als voormonden 

over Jan Lamberts en mede voor hun zelven; Dirck Alwijn Muntmeester voor hem en 

vanwege Balthasar Jachot zijn zwager; Dirck Hendriks koopman te Amsterdam; 

Triumphanten en Impt door brieven van executien.   CONTRA   Cornelis van Angium en 

Agneta Ipke dr. burgers binnen Dokkum; gecond; Capitein Jan Tzummes School en Henrick 

Jans copers; Petyer Claasz en Hylck Hetze (?) dr.wonend tot Ternaard; Dirck Wybes, 

opposant en gedaagde; Jacob Jans Stellingwerf voor hem zelven en Peter Jacobs vanwegen 

de jongste kinderen bij Marij zijn overleden huisvrouw, protestanten.    Het HOFF 

condemneert de opposanten en gedaagden hun gedane oppositie kosteloos en schadeloos aff 

te doen en in de kosten.    

 

De voorschreven Triumphanten en impetranten   CONTRA   Dirck Wijbes burger in 

Dokkum. voor hem en nom ux. Opp.  De oppositie kosteloos en schadeloos af te doen en 

mede in de kosten.   

335.    

Claas Jans burger der Stede Bolsward. Reducent     CONTRA   Claas Allerts Rentmeester der 

stede Staveren. als volm. van Lyeuck en Evert Jelle drs.  Het HOFF doet te niete de baar in 

kwestie; voor zo vele belangt Grietke Roeloffs moeders goederen, waarvan ... en bij nieuwe 

sententie recht doende cond de gereduceerde boven de legitimus de reducent mede te laten 

volgen 't rebelliancicum (?) uit des voorschreven Geertkens moeders goederen. mette 

schaden etc.       

 

Tyam Johannes dr. echte huisvrouw van Freerck Tsietses, ende desnoot, met consent van 

deselven wonende tot Harlingen.    CONTRA   Hayck Syurdts dr. Rein Jansz wed. tot 

Bolsward.   Het HOFF cond de ged de impt. te betalen de somma van 180 Car gld. met 

schaden etc.      

 

Roeland van Achelen en Jfr Womck Mockema e.l. Impt.  CONTRA   Andries Isbrands voor 

hem en o.v.g. cav. de rato voor Baerdt Menke dr. zijn huisvr. Ged.   Het HOFF cond. de ged. 

om de impt. te passeren en doen hebben beholdens brieven van cessie en transport op de 

dertiendehalve golden gulden pricipaal met de schaden en interessen van dien ten processe 

uitgedrukt; en zijn handen van dezelfde penningen te ontholden; en cond. de ged. mede in de 

kosten tot de  volle  betalinge en in de kosten tot s'HOFFs taxatie.     

336. 12 juli 1601.   



Claas Heres en Trijn Dircx dr e.l. aan St Annaparochie, op het Bildt.   uit de naam en 

vanwege de m.j. kinderen van Trijn geprocreerd bij Wijlen Jan Claas zn. haar overleden man 

en onder hypt. van goederen c.d.r.  CONTRA   Aucke Douwes wonend op Dronrijp; als erfg. 

van wln. Douwe Aukes zijn vader en hem sterkmakende voor Gerrit Gerrits dr. nagelaten 

weduwe en de andere erfgen. v.s.   t'HOFF wijst partijen in Faicten contrarie.      

 

Jfr Eesch van Feitsma wed. van wln. Taco van Mockema; te Leeuwarden.  CONTRA   Ritske 

van Ringie grietman van Dongerdeel westzijde der Pasens; volm. en cur. over de twee 

dochters van wijlen Dr. Sijdts van Mockema in leven Raad Ordinaris.   In Factis voor 

Ulenburch.      

237.  

Georg Vrijheer toe Schwarzenbergh   CONTRA   Cornelis Martens; Dr. Balling Buitenpost 

en Daniel Blocq;   curatoren van de goederen van wijlen Egb(?ert?) Ringie.   In Factis       

 

Lambert Wijbes Ens burger in Franeker als recht van scheiding en deling hebbende van zijn 

meuije Hillegondt Pieters.    CONTRA   Trijnke Piers dr. wed van Wijtse Jellis zn. Beima.   

Het HOFF ord. de ged. de impt. te betalen de helft van de somme van 200 g.gld. met schaden 

en interssen etc. en tot vordere eis niet ontvangbaar; onverkort dienaangaande zijn recht 

jegens de kinderen van wijlen Wijtse Jellis     

 

Hans van Sichem koopman te Enkhuizen; als man en voogd van Eelck Benedicti Oedsma; en 

cur tot de goederen van Wijbe Oedsma.    CONTRA    Rennert Annes.   Het HOFF gehoord 

de eed van Mr. Menne Broersma advocaat van de requirant; bij welken hij verklaart heeft het 

verzoek niettemin calumnieus gedaan te hebben, restitueert de requirant tegens voorgaande 

apoincten en verlangen van tijden en volgens de gedaagde dat de stukken in de playdoyen 

geroert ten processe worden gevoegd; cond. niettemin de req. in de kosten.    

238.    

Jozias van Aarssen vanwege Hack Wpke dr. Tallum zijn huisvrouw Triumphant. en Req.   

CONTRA   Alle Oeges als voorm en cur. over de onjarige kinderen van Syrck Meckuma.  

Het HOFF ord partijen te compareren voor Idsaerda voorgaande commissaris van den hove 

die hen zal verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op zekere poincten.   

POINCTEN   Oft Wopke Tallum heeft nagelaten 12 kinderen.namentlijk Johan, Wpke, 

Douwe, Wble, Graets, Syuck, (Graets 2x,) Balthus; Deuwck, Sicke, Wopke, Griet en Baucke.  

- Of dezelve hun in de erffenise van de vs Wopke Tallum hebben geïmmuniseert (?)         

 

Frouck Anne dr. huisvrouw van Wolter Reins. wonende Ter Oele.   CONTRA   Idsart 

Solckema.   In Factis.      

 

Gosse Pieters als tutor en curateur over de wezen en onjarige kinderen van wln Jan Lubberts 

en Anna Pieters dr. in leven echtelieden en last en procuratie hebbende van Lijkele Lubberts 

mede tutor en curator.   CONTRA   Syuw Sipke dr wed van wln Jan Lubberts in leven burger 

te Staveren.     In Factis.   

239.  

Foppe te Grovenstens Raad Ord.  triumphant van brieven van executien   CONTRA  Jouck 

Hoite dr wed van Pieter Simons voor haar en de kinderen. In Factis.   

 

Balthasar Henrici burger binnen Groningen als crediteuren van wln. Thomas Herdenberch   

en deze onder verband van goederen voor de andere erfgenamen en cred. van de vs. 

Herdenberg.   CONTRA     Offke en Jelger Feitsma cur over de kinderen van wijlen Hessel 

Meckmans bij Jfr. His Feitma.    In Factis.     

 



Hoite Hoites en Tziam Gerloffs dr. te Doingium  CONTRA    Aleff Tonis zn. en Bauck 

Sibrens dr. e.l. te Tzummarum.   Het HOFF gezien de citatien, verstekt de gedaagde en 

holdende de gelichte res. brieven in date x aprilis 1600 met de acte daarop gevolgd van de 19 

mei voor bekend; cond. de gedaagden te samen en Aleff Toniszn .... de somma van 435 g.gld. 

als reste van de termijn van 19 mei in den jare 1602 te verschijnen ende voorts alle jaren op 

de eerste mei daaraanvolgend gelijke 100 goudguldens gelijk ook de somma van de 10 de 

april begrepen, voldoen zal; zijnde alles met schaden en interessen van dien den date; de 

gedaagde den termijn de eerste mei lestleden zullen mogen voldien 40 g.gld.  Etc.   

240.    

Pieter Harckes Nijs, gewezene burgemeester binnen Franeker; voor hem en als wettige 

voorstander van zijn kinderen bij Anna Jans dr en in die kwal. erfg van Jan Jans van 

Steenwijck.   CONTRA   Taede Sierps en Ded Jencke dr. e.l. te Lutkewieum. ged. en gec.   

Het HOFF gezien de citatien versteckt de gedaagde en houden de brieven overgelegd , de ene 

d.d. 10 maart 1599 en 13 okt 1600 voor bekend en cond. de gedaagden te samen de impt. 

voor zijn kinderen te leveren de somma an 153 2 goudgulden; vanwege zijn kinderen en de 

impt. voor hemzelf de somma van 404 carolus guldens. en cond. de gedaagde mede in de 

kosten en de boeten.     

 

Rinck Broersma wed. van Dr. Dirck Fogelsang.   CONTRA   Pieter Agges te   Menaam ged. 

en gec.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en holdende de  brieven d.d. 23 

dec 1593 voor bekend ; te betalen aan de impt de somma van 80 car gld. ; salff deductie.      

 

Geertien Jans dr. wed Tyarck Tijesses, en ex test erfgenaam  CONTRA   Jan    Meintes te 

Aengium in Do.dl.    Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en holdende de 

overgelegde specificatien voor bekend met de taxatie daarop gevolgd d.d. 12 febr 1600; voor 

bekend, cond. de gedaagde de impt. te betalen de somme van 80 car. gld. met schaden etc.   

241.    

Hendrik Jans en Anna Sibe dr. te Dokkum   CONTRA   Jan Montes en Bauck Sijtse dr. e.l. te 

Aengium in Do. dl.  Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en holdende het 

overgelechte instrument van 8 juli 1569 voor bekend, en cond. de ged. samen de impt. te 

betalen de somma van 10 hondert gouden gulden. met schaden etc.       

 

Marten Everts tot Tzummarum voor hem en als voogd van Eelck Adgers dr. zijn huisvrouw.   

CONTRA   Jan Jans lakenkoper en burger ni Leeuwarden en Hendrickien Abe (?) Hans dr. 

ged. en gec. Het HOFF gezien de citatien verstekt de ged. en houdende de gelichte 

obligatiebrief d.d. 18 mei 1598 voor bekend. Cond. de ged. om de impt. te betalen de somma 

van 200 c.gld. met schaden etc.    

 

Mr. Wouter Gerrijts en Edu Syurds dr e.l. als geauthoriseerde curator over Griet Lyeuwe dr.    

CONTRA   Claes Jans wonende aan Lieve Vrouwen Parochie.   Verstekt de gedaagde en ord. 

de impt. te doen rekeninge en bewijs van reliquia van de administratie die hij gehad heeft of 

behoorde te hebben van de goederen van vs. Griet. en in de kosten veroordeeld.      

 

Fedde Bruchts tot Buitenpost voor hem en vanwege Foock Liuma en c.d.r.   CONTRA   

Balling Wijbes te Suameer. en Geb Meynsma te Buitenpost, als oldemoeder van de kinderen 

van Ept Meinsma.   In Factis.    

242.    

Allert Everts zn Bons ( Boner?) , Req.  CONTRA   Tsiets Goverts wed. van Alle Alles voor 

haar en als moeder en voorst. v.d. kinderen en Syurd Goorda geappelleerden. In Factis.      

 

DE 6

e

 SEPTEMBER 1601;   WESENDE DE EERSTE RECHTDAG NA DE VACANTIE.    

 



Jacob Pieters tot Stiens en Hillebrand Jacobs te Bilgaard; als voorm. over de wezen van 

Nanne Pieters. bij Sibbel in echte getogen.   CONTRA   Inne Sipkes voor hem zelven en 

vanwege Wlck Jans dr. zijn huisvrouw.  ...te namptificeren 200 g.gld.....    

 

2 sept 1601.   Douwe Barends wonende te Menaldum voor hem en als m.e.v. voor Suyw Here 

dr. e.l.    CONTRA     Monte Rienks.  Met de gedane presentatie te mogen volstaan , niet 

ontfangbaar.     

243.    

Jonkheer Willem van Zuilen van Nijeveld, Baljuw van Gooiland en kastelein te Muiden, impt 

van brieven van executien.  CONTRA  Laurens Meinerts voor hem en vanw. Jantien Jacobsdr 

e.l ; Epo Martena voor hem en vanwege zijn huisvrouw, verspierder, en en Pieter Meinerts 

koper.  ....... de verkoop van de schuur met annexen uitgedrukt noch eenmaal over de kerke 

en gerecht te proclameren .... zal verhoogd mogen worden bij het lichten van het zegel.... op 

de tiende november naastkomende. en cond de koper indien hij aan de koop geraakt zijn 

handen tijdelijk van de penningen te (houden?:) en eenmaal gepasseerd te gehengen en te 

gedogen en de gedane oppositie kosteloos af te doen.     

3 september 1601.   

Imck Sents dr. te Leeuwarden, erfg. ab intestato van Luitien haar overl. dochter. bij wln. 

Luitien Jans,    CONTRA    Pieter Harkes (?) als vader en leg. adm. van zijn knn. bij wln. zijn 

huisvrouw en Wytse Sioerds Bouma (Bornia?) binnen Franeker als erfg. van Symon Wytses 

Bornia.  In Factis     

 

De voorschr Imck in qualiteit  CONTRA   Aarend Hendriks te Friens als voormond over 

Foeckel Biewe dr. zijn moeder.   

244.     

Romke Andries    CONTRA   Marten Martens. In Factis      

 

Sibrand Reninks Req.   CONTRA   Wijbrand Eebes als curator over Cornelis Jans. Het 

HOFF restituerende de req, wegens verloop van tijden gunt hem alsnoch de tijd om zijn 

preceduren voor te brengen.     

 

Gosse Foppes als cessie hebbende van Claas Tomas, goudsmid binnen Leeuwarden   

CONTRA   Isbrand Andrinhga te Beetgum.  ... de gedaagde te namptificeren 120 car gld.    

Syuecke Syurdts Bandts   CONTRA   Pibe Jurgiens tot .... ?  In Factis      

 

Gerrijt Jacobs Medemblijck    CONTRA   Hille en Jan Aenes.  in factis    

245.    

den 7 den sept 1601.    

Gerben Martens voor hem en vanwege Aal Jans dr. zijn e.h. te Sixbierum   CONTRA   Anne 

Fel....le zn en Rints Hessels dr. e.l.   Het HOFF ord. de ged. om de impt. te restitueren en 

betaken de helfte van de geschenk voor't consent van de overdrachte van de landen ten 

processe uitgedrukt aan de grondheren. met schaden en interessen etc. en tot de vordere eis 

niet ontvangbaar.    

 

Berend Hartmans als cessie hebbend van Fueck Simons voor hem zelfs en vanwege de andere 

erfgenamen van Jel Hartmans zijn overleden moeder.  CONTRA   Hette Taeckes.   Te 

namptificeren 38 c.gld 4 strs.       

 

Obbe Obbes te Wijkel als voorm. over Ids Pieters weeskinderen.  CONTRA   Botte Janszoon 

te Westhem.    

246.    



Broer Hoitema als curator bonorum van wijlen Jencke Wlckes en Fop Hepke dr. in tijden e.l.   

CONTRA   Epo Heeres in Smallebrugge . In Factis binnen 6 weken peremptoir.      

 

Andries Isbrands Triumphant.   CONTRA   Jan Dirks zn gecond. en Req.  het HOFF 

liqiuderende de gecondemneerde's deductie; ter aestimatie van vier duizend acht honderd 

g.gld en 20 stuivers. ord. dat de processe zijn voortgang zal hebben, ter somma van 11 

honderd en vierenveertig goudgulden 8 stuivers als reste van vier duizend gelijke guldens; en 

reserverende het recht van de gecondemneerde wegens zijn overgelegde specificaties. exempt 

nopende het punt van de 1900 g.gld. als margine van het leste blad, van dien gementioneerd 

bij nieuwe instantien en de triumphant zijn defensien ter contrarie. en om redenen 

(compenseert de kosten)     

 

Jacob Jans wonende tot Oldeholtwolde voor hemzelven en vanwege Jan Jochums, Pieter 

Jans, Wybe Dirks, Jan Jans en Claes Jochums mede aldaar.   CONTRA     Jacob Jans voor 

hem en vanwege Johannes Joachims en Griet Joachims, Geert Hans, Jelle Bicker (?) en Harm 

Schr...  mitte gehele Smallenbruggegae.   .. voor de commissaris, die hun zal verenigen etc. of 

rapport doen.     

247.    

Agatha Reiners dr. huisvrouw van Claas Gerbrens ; impt.   CONTRA   Trijn Ids dr. te 

Franeker en Claas Hillebrands bij Harlingen als voormond over de kinderen van Claes 

Reiners. Ged.  ...niet ontvangbaar en in de kosten.    

 

Marten Jans in de Roskam in Leeuwarden als ... en adsignatie hebbend van Jacob Ariens 

wonend op het Bild; voor hem zelffs en de rato gecaveerd hebbende voor Neeltien Dirks dr. 

zijn huisvrouw. impt    CONTRA   Arien Simons en Jacob van Loo medegedaagden en 

excipienten.  T' HOFF evicterende de exceptien, bij de mede gedaagden geexponeerd, cond. 

hen peremptoir te antwoorden binnen tien dagen en ad 15 uur daarna op de 15

e

 te vol...    

 

Margaretha Boelema Triumphant. en impetrant   CONTRA   Mr Menne Broersma n/ux.  te 

compareren voor de commissaris v.h. HOFF.  

   

Henne Jellis in Augustijnsgae; applt   CONTRA   Jouck Eye weduwe met    assistentie van 

Romck haar zoon. Aldaar.  niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

248.  

11 sept 1601. 

Dr. Sixtus van Peima voor hem en caverende voor zijn broer Tzumme Peima    tesamen 

crediteurs van Fopck Taekes Boelema.  CONTRA  Gabbe Jans burgemeester te Dokkum, als 

voormond over Jan Popts   weeskinderen; en in die qualiteit voor Rints Folkerts dr. nu e.h. 

van Pieter Jans op te Joure; bij Dokkum, geass. met Rintse Roelofs over haar kinderen bij Jan 

Popts   getogen. Het HOFF gehoord de eed tot versterkinge van zijn aangevinge gedaan; 

verklaart hem daarmee te kunnen volstaan. en verder niet ontvangbaar.    

 

Douwe Ablis als erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen Taecke Ablis; zijn 

broer  CONTRA  Anne en Jacob Franszoon voormd over het weeskind van Wlcke Riencks 

en Asmets Frans dr in tijden e.l.  In Factis.   september 1601     

249. 

Pieter Sypts binnen Leeuwarden impt   CONTRA   Freerck Sipts en Ageneta Cornelis dr. te 

Kollum.  Het HOFF rejecterende de exceptien, cond. de ged. te anwoorden en reserverende 

de kosten.    

249.   

De Procureur generaal , CONTRA    Menno Broersma.   Het HOFF cond. de gerequireerde 

de requirant de proceduren en stukken daartoe behorende bij hen met wijlen mr. Georgien 



Godefridi uitten Griffie van dezen Hove gelicht, volgens de uitspraak(?) van 28 nov 1576 

voor zo vele deze onder de gerequireerden berusten den req. te exhibreren ende hem daarvan 

copien authenticq te laten volgen en om redenen compenseert de kosten.     

14 sept 1601.   

De Heren Gedeputeerde Staten van Friesland als gesuccedeert in de goederen van de 

convente van Bethlehem.   CONTRA   Cornelis Cornelis van Aengium voor hem en als 't 

recht door successie en deling verkregen hebben van de andere erfgenamen van Cornelis van 

Aengium. zijn vader en in dier voegen voor zijn interesse intervenierende voor Gerrijdt Dirks 

zoon zijn landzate.   In Factis.    

 

Pieter Thomas wonende op het Vliet bij Leeuwarden als mede crediteur van Harmen Aikes; 

en zijn huisvrouw en in die kwaliteit  voor de andere crediteuren    CONTRA   Ivo Allema 

ged.   ... salf deductie van 160 g.gld. het proces haar voortgang zal vinden onverkort de 

oppositie die Harmen op Louw Allema had etc.    

250.    

Jacob Nicholy van Erffman(?) wonend te Medemblik als volmacht van Rekove Coningen (?) 

van Erffman, geadsisteerd , mr. Frans Stanije hun voogd en Jan Coningen heur vader.   

CONTRA    Sijne en Jelcke Sibe zonen.   Het HOFF verklaart de gedaagde vooralsnog (niet?) 

op de eis van de impetrant te antwoorden en om redenen compenseert de kosten.      

 

Jacob Aukes burger en herbergier te Leeuwarden  CONTRA   Syuw Augustinus dr.;  weduwe 

van Hopman Jansz.   Het HOFF cond. de gedaagde de impt. te betalen de somma van 

eenentwintig car. gld. en elf strs. en 8 penn. mette schaden etc.   En mede in de kosten.      

 

Jan Dirks zn. Snitger, Appellant;  CONTRA   Richard Slotboom, Scholtis aan de Oldemaerkt, 

geappelleerde.  onder de presentatie van hem gedaan in het tiende artikel van zijn repliek 

ongehouden te wezen  en om redenen compenseert de kosten.     

251.    

Fedde Cornelis wonende op de Joure als voogd ven Frouck Meine dr. zijn huisvr. en cav. de 

rato   CONTRA   Henrick Tiemens en Francke Pieters n/ux en mede als last hebbende voor 

de wed. van wln. Cornelis Jellis voor haar en intervenierende voor haar kinderen bij vs. 

Cornelis.  in Factis .      

 

Jfr. Imck van Dekema wed. van Schelte van Douwema nu hsvr. van Sibrant van Osinga, tot 

Sexbierum en ab intestato enige rfgenaam van jonge Schelte van Douma, haar zoon.   

CONTRA     Epo van Aeluwa te Schraard; als m. e. v. van Jffr. Auck van Aeluwa, onder 

hypt. van goederen en c.d.r en in die kwaliteit erfg. van Schelte van Douma; haar broeder; en 

Douwe van Sytsma als geauth. voorm. over Womck en Jets kinderen van wijlen Mr. Sijds 

van Mockema mede raad ordinaris in dezen Hove als ex testamento erfgenamen van Wln. 

Schelte van Douma.    ..te compareren voor de commissaris van den Hove.    

252.    

Jfr Imck van Dekema in qlt als voren;    CONTRA   Epo van Aluwa en Douwe van Sytsma  

in die qual. hiervoor uitgedrukt.   ..partijen te compareren... (als vorige, geen poincten)    

 

Thomas Hessels  (Gessels?) tot Belckum als geauth. cur. over Mayke Andries dr., om 

rekening en reliqiua te eisen van de administratie bij Gerck Wijbes over Maikes goederen 

gehad.   CONTRA   Gercke Wijbes.    Niet ontvangbaar.    

 

Aarend Jans zn Wabbes; impt.  CONTRA   Jan Bonnes Lyklema..   ... cond. de gedaagde te 

namptificeren 50 gld.    



Gertien Jans dr. wed. van wln. Tyerck Thijs  als erfgenaam.   CONTRA    Gerben Henricx als 

oom en cur. litis. over de kinderen van Jan Brandts en Buwe Itsma in Harkema Oppeinde.    

... te compareren voor de commissaris ( geen punten)   

253.    

Upke van Burmania en Gale Jansz tot Ferwert als last en procuratie hebbend van de gemeente 

en ingezetenen van Ferwerd.  CONTRA   Sibold van Alewa ; Mr Hoite Hoitema als vader en 

leg adm. van zijn kinderen bij wln. Bauck Alewa; Jfr Gerland Ailva als erfg. van wln. Aleff 

van Aelwa. ged.  In factis.    

 

Heerman Jacobs burger binnen Leeuwarden voor hem zelven en mede geoccupeerd hebende 

voor Duijff Jacobs dr. zijn zuster, huisvrouw van Tyebbe Jelgers burger binnen Dokkum; 

Belije Jacobs dr. wed. van Wln Pieter Mathijs; burgeresse binnen Leeuwarden en 

gezamenlijk intervenierend voor Gabbe Jans burgemeester binnen Dokkum Req.     

CONTRA    Auck Jacobs dr. wed. wln. Claas Jacobs. tot Norden. (O.Frld)      Het HOFF 

tauxerende de reparatien en verbeteringe gedaan tot de somma van 1190 car glds. en cond. de 

gedaagde om deselve somma aan de req. bij het verlaten van de woning te laten en voorts niet 

ontvankelijk.   

254. 7 sept 1601. 

Houck Wopcke dr. te Winsum Reducente.  CONTRA    Simon Claass en Gosse Jansz te 

Winsum cur. ad divisionem van de nagelaten weeskinderen, van wijlen Sake Jans bij Houck 

Wopke dr. in echte getogen.   Dat de baar in kwestie en bij nieuwe sententie recht doende 

cond. de gereduceerden te gehengen en te gedogen de goederen in het sterfhuis nochtans 

werden gepresenteerd; en partijen elks hun aangebrachte goederen ende de reducente de helft 

van de goederen of de estimatie vandien genoten en dat vervolgens een scheidinge gemaakt 

zal worden. en compenseert de kosten.  

     

Jan Jacobs   Triumphant    CONTRA   Syurd Everts ged. en gecondemneerde   Het HOFF 

ordineert partijen te compareren voor de comissaris etc. geen poincten.    

 

Ocke Broersma  CONTRA   Poppe Andringha voor hemzelven en Sem van der Does als 

curator over Isbrand Andringa. en de erfgenamen   Het HOFF cond de erfgenamen van Jacob 

Sixma det de verkopinge in de proceduren gementio- neerd haar voortgang zal hebben; 

binnen zes weken naastkomende; en bij gebreke vandien de impt. te restitueren veertien 

gulden en 3 strs. en een gouden Angelot, in verspieringe.   en verklarende de eis tegen Poppe 

vs. en Sem vs. niet ontvangbaar.    

255.    

Dr. Wilhelmus Velsius   CONTRA   Poppe    Andringa en Sem van der Does als curateurs 

over  Poppe Andringa en de erfgenamen van Jacob Sixma.  Het HOFF cond de erfgenamen 

van Jacob Sixma mede gedaagde in het proces ; dat de verkoping van de goederen 

gementioneerd haar voortgang zal hebben binnen zes weken naastkomende. En bij gebreke 

vandien de impetrant te restitueren en betalen 12 car gld en een gouden koningsdaalder; .... 

verder niet ontfankelijk   

 

Jelle Sibes als mede voormond over de weeskinderen van wln Jub (?) Ailwa.   CONTRA   

Eco Isbrandi ged en excipient.   Het HOFF rejecterende de presentatien cond de gedaagde 

peremtoir te antwoorden ; res. de kosten.    

 

Worp Bookes als man en voogd van Auck Aucke dr. Triumphant.  CONTRA   Jan Dirks 

zoon Syuckmahuis.  in factis.    

256.    

De Magistraat van de stad Franeker   CONTRA   Hobbe Walting en Nicolaus Piers (?) als 

volm van de ingezetenen van Franeker.   Bocke van Burmania Grietman van Franekeradeel.  



Wybe van Grovestins Grietman van Menaldumadeel en Hotse Aysma als last en procuratie 

hebbende van de ingezetenen. Tyaard Fons Secretaris van Baarderadeel en volmacht. en de 

ingezetenen .  Het HOFF ord partijen te compareren voor de commiss van den Hove die hun 

zal verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op zekere poincten .    

 

Johannes Simons te Leeuwarden als vader en wettige voorstander van zijn kinderen bij Stijn 

Jan Femmes ; Aeltien Jans, in Idsega (?) als kindskinderen en imm. erfgenamen van Jan 

Femmes, sampt Fonger Jelgers als transport hebbende van wln Lijn, Jan Femmes wed. Req.   

CONTRA   Harmen Harckes vanwege Atke Jarichs dr. zijn huisvrouw binnen Leeuwarden. 

Jantien Jacobs dr hsvr. van Jacob Hiddes; Rieme Jarichs huisvrouw van Ryurdt Bottes en 

Anna Jans dr huisvrouw van Harmen Pieters alle erfgenamen van Jarich Wopkes; hun vadere 

en oldevader.   (257.) Het HOFF verklaart de req. tot hun eis en conclusie tegens de gedaagde 

niet ontvangbaar; onverkort hun recht tegen .etc.    

 

18 sept 1601.    

Wobbe Luityens burger en herbergier te Leeuwarden.  Appl  CONTRA   Elisabeth Gerbrens 

dr wed van Tsietse Andries. als erfgenamen en geresumeert hebbende de proceduren door 

Tseetse voor de nederrechter geinstitueerd. In Factis.    

 

Henrick Oldensorp als universeel erfgenamen van wln Wybrand Oldendorp en Lijsbeth e.l.   

CONTRA   Syerck Donia voor haar zelven en Georgien Gerbrands als cur. Lit vamn Jel 

Donia. Ged.  Het HOFF cond de gedaagde de impetrant te betalen de parcelen in den 

obligatie ten processe overgelegd; met de schulden en uitgaven die de impetrant door het 

ontbreken van dien gehad en geleden etc. tot volle betalinge... en bij nieuwe instantie zijn 

defensien te continueren. en comp de kosten.    

258.    

Haring Atte dr met advijs en consent van van Sipcke Attes, haar broer te Oosterzee.   

CONTRA   Jan Jacobs Ellens wonende te Oldeholtpade.   Het HOFF doet teniet het vonnis 

van de nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende cond de geapp. aan de appellant te 

betalen de Somma van 500 Phs gld., salff deductie van wat daarop betaald is. onverkort 

neffens de geappelleerden hun onvermogendheid; en het leveren der penningen in 

executionis. en voorts alle andere in toekomende tijden hun recht zo zij bevinden zullen. en 

de appellanten hun defensien te continueren.en compenseert de kosten.    

 

Jacob Jeppema, req.  CONTRA  Michiel Hayes Hopman.   Het HOFF rejecterende de 

exceptien bij de gedaagde gepresenteerd zoveel aangaande de liquidatie van de sententien in 

date de 26 mei lestleden; cond. hem dienaangaande peremptoir, te antwoorden en partijen 

voorts .... latijn....  verklarende de excipient ongehouden te wezen om op de req. eis te 

antwoorden. Reserverende de kosten tot uiteinde van de principale sake.     

259.    

Goytien Lamberts op Kollumeruiterdijken; als voogd van Saeck Dates en als mede erfg. van 

Date Tijs. en Saak Rinses.   CONTRA    Popke Wattemans te Kollum als curator over de 

kinderen van wijlen Jan Topper gedaagde.   In Factis voor Meinsma.      

 

Reiner Annes burger binnen Leeuwarden impt.  CONTRA   Tyerk Tyerks.  Het HOFF 

rejecterende de exceptie cond de medegedaagde te antwoorden , des, dat de excipient zijn 

middelen ten principale zal mogen gebruiken.    

 

Gerbrand Simons als man en voogd van Aelle Freiks dr. als het recht door successie en 

ontscheidinge hebbend van wijle Aeltien Intse dr. wed van Freerk Jacobs verkregen 

hebbende, die cessie hadde van Otte Douwes burger te Bolsward.   CONTRA   Gijsbert 



Gerrits als principale borger voor Olphert Edes.   Het HOFF cond de ged. de impt te betalen 

de somma van 400 car. gld. 14 strs en 8 penningen met schaden etc.     

260.    

Anna Paulus dr. als moeder en wettige voorstander van Stoffel Eisma haar zoon, en c.d.r.   

CONTRA   Juw van Unia en Wyts Eijsma,    Het HOFF cond de ged Wyts Eijsma , een der 

gedaagden, goederen en s...... cautie te stellen voor het legaat van 200 g.gld. en de jaarlijkse 

interessen van dien; of anderszins te gedogen dat de impt in de possessie van wln. Hed 

Eijsma goederen legati conservandi cause.... werde geadmitteerd; verklarende de impetrant 

tegens Juw Unia tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar en cond Wijts Eisma medegedaagde 

tot de helft van de kosten.. Etc .     

 

Wble Wierds als volmacht van Augustinusga;   CONTRA   Hendrik Lefferts aldaar.  Het 

HOFF ord. partijen te compareren:   Poincten   -Hoe groot de maadlanden zijn in des apps' 

voorouders hebben beheerd, en in het 17

e

 art genoemd.  - Of de appellant voor deselve ook 

contribueert; ende beschiet in de Floreen rente.  -Hoe groot de landen zijn waarvoor de 

appellant een oord te Dijkhuizen beschiet.  -Waar en aan wie de appellant beschiet voor de 

vier pondematen van Johannes Folkerts.   

261.   

Buwe Itsma readsumerende se proceduren bij Wijlen Wybrand Itsma.  CONTRA   Evert van 

Voort en Poppe Rintses in Augustinusga als geoccupeert hebbende en zich sterkmakende 

voor de kinderen van wijlen Jan Brands en voor wijlen Hereecx (?)Henricx( ) dr de 

vs.weeskinderen moeder en wett. voorstandster. Het HOFF verklaart de baar in Qualiteit 

Executabel; cond de gedaagde de impt te garanderen en schadeloos te ontheffen van de actien 

en aanspraken bij Gerbrand Henricx als cur lit over wijlen Jan Brands.   

23 sept 1601. 

Lyuwe Tyerks zn Beima te Kollum impt  CONTRA   Agge Hotses te Collum.  Het HOFF 

cond de gedaagde de impetrant te betalen 1260 g.gld. Waarvan Meye dagen 1600 en 1601 

telken jare verschenen zijn 300 g.gld. voorts omdat .../... voorts met schaden en intressen etc.     

 

Jan Tonis te Belckum als actie en t'recht hebbende van Jan Martens.  CONTRA   Jelijs Fe....    

niet ontvangbaar.       

 

Douwe Nijenhuis notaris publicq binnen Leeuwarden.  CONTRA   Foske Jan Oenes wed. 

voor haar en de kinderen bijn wln Jan Oenes.  Het HOFF cond de ged. peremptoir te 

antwoorden binnen 8 dagen; evanals de repliek. reserverende de kosten.       

 

Sentius Sentius binnen Beetgum.  CONTRA   Hotse Aysma c.s.   Het HOFF    rejekterende 

tegens verloop van tijd, houdt getuigen bij de requirant geproduceerd voor ordinaris 

onverkort de gerequireerden hun rechten; res. de kosten.       

 

Jacob Adgers te Rauwert, ratificerende en adproberende hetgeen bij Gerard Jacobs zijn oom 

en gewezen curator is gedaan.   CONTRA   Juw Wybes te Sneek. Ged.  ................kosteloos 

en schadeloos af te doen.        

 

Mr Poppe Jellis postulant voor het gerecht van Wonseradeel als voogd van Wlck Wlcke dr 

Ipema, zijn wijff.  CONTRA   Taecke Heites Heitema voor hem zelven en Reenck Heites 

Heitema als man en voogd van Anna Wlcke dr. Epema. (Ipema). zijn huisvrouw wonend tot 

Arum.   niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.    

263.    

Doitse Ritserts burger in Leeuwarden   CONTRA   Monte Douwes te Engwierum als cur. lit 

over Hed Riddersma adproberende de proceduren bij Gerdt allards dr. zijn moeder 



geinstitueerd.   CONTRA   Wyts Buma wed van wln. Jijld Riddersma en Gatse, tesamen erfg. 

van wln. Hed Riddersma.   Ordineert partijen te compareren voor de Comm. v.d. Hove etc.      

 

Sicke Pieters te Deinum voor hem en Wpke en Claes Piers apellanten   CONTRA   Jeesk 

Douwe dr. huisvrouw van Rintse Sickes. .....  niet bezwaard bij het vonnis van de 

nederrechter.    

 

Luluff Gravers en Margaretha van Metelen te Kollum e.l.  CONTRA   Pieter  Meinerts.  

Gedaagde.  ..... cond de gedaagde te namptificeren 100 C. Gld.   

264.    

Jacob van Loo deurwaarder van de Comptoir van Friesland.    CONTRA   Oedske Wopkes 

wonend aan O.L.V.Parochie. voor hem zelven en Geert Jans zijn huisvrouw.   Het HOFF 

cond de ged. te gehengen en te gedogen dat de requirant werde gesteld in de possessie van de 

helfte der huizinge in de proceduiren geroerd. Voorts niet ontvangbaar.       

1 okt 1601.    

Henrik Henriks en Siuurd...... burger en bakker binnen Leeuwarden. impt van Brieven   

CONTRA   Sibrich Jan Aarends wed, te Harlingen.   Het HOFF adproberende de besognien 

van de deurwaarder inter... daarop ordonnerende dat de koop daarinne geroerd nog eenmaal 

geproclameerd en over de kerke afgeroepen zal worden ... bij de barnende keersse en het 

lichten van het zegel uit de wasse.      

 

Meye Franszn convoymeester te Worckum; als voogd van Elisabeth Jans dr. zijn huisvr en 

Jan Frans zn burger binnen Bolsward.; vanwege Tseets Jans dr hs vr van Buwe Jelles, erfgen 

van Trijn Jans dr. Req.  CONTRA   Johannes    Bernardi en Carste Brands.  als erfgenamen 

van Take Brands; gereq. In Factis.   

265.    

Jfr. Ints Scheltema wed Epo van Aylve als leg. Adm. van haar knn.  CONTRA  Gerrijt 

Ripperts Lyuwe soon.  In Factis       

 

Jan Aeuckes grietman van Lemstervijfga; voor hem en als volmacht van Anne Tyaerds en 

Gerbrand Meinses.   CONTRA   Lauw Goytyens en Sipcke Sannes als volmacht van Siurd 

Slotij. Gecond. en opposant.  .......met zijn presentatie te mogen volstaan.       

 

Neeltien van Dalen te Leeuwarden voor haar en haar kind bij wijlen Jan van Voort haar 

overleden man geprocreert.   CONTRA   Willem van Gesseler tot Syuxhuisma (Sjukmahuis?)   

T HOFF houdende het proces aan de appellants zijde voor geconcludeerd verklaart de 

appellant bij het vonnisse van de nederrechter niet bezwaard. en cond haar in de kosten.    

NOTA: 

Op huiden 2 oktober 1601 Johan van Hottinga grietman van Baarderadeel bij de hove 

ontboden zijnde te wezen, van zekere requeste bij hem den Hove in citatie te hebben 

gepresenteerd; jegens dr. Sibrandium Lubberti, ende gevraagd ofte de acte van reconciliatie 

in date den 2

e

 januari lestleden bij hem ware gepubliceerd; of hij hem daarna dacht te 

reguleren heeft verklaard de selve akte in zijn grietenije gepubliceerd te hebben en van 

meninge te zijn, om hem daarnaar te reguleren ende contraventeurs van patent te willen 

aangeven.    

266.    

Fedde Claaszn burger binnen Harlingen voor hem en als volmacht van de andere rederen en 

kooplieden van de stede; impt.   CONTRA   Hijlck Jans dr.   Het HOFF cond de gedaagde de 

impt in zijn qualiteit zo veel te betalen en restitueren als bevonden zal worden; dat hij 

gedaagde naar advenant de last met het voorschreven schip gehad en medebehoord hadde te 

contribueren met schaden en interessen etc; en in de kosten.   

 



 Dr. Jacob Bouritus van deze Hove impt  CONTRA    Tiete Peima   Het HOFF cond de 

gedaagde de impt te guarenaderen costeloos en schadeloos te ontheffen neffens de schuld van 

200 Car. gld. in Q. onverkort zijn recht.... en in de kosten tot s'HOFFs taxatie.   

 

Jan Freerks als cessie hebbende van Cornelis Cornelis zn van IJssel te Leeuwarden.   

CONTRA   Ariaen Jacobs tot Belckum en Haarent Henricx voor zijn interesse voegende en 

....    Het HOFF cond de ged. de impt te betalen de somma van 78 dalers; salf deductie en met 

schaden etc.      

267.   

Aucke Broers burger binnen Leeuwarden,   CONTRA   Lolle Tsummes    binnen 

Leeuwarden.  Het HOFF cond de ged de impt te betalen 20 rijksdaalders in specie , met 

schaden etc.      

NOTA: 

Op huiden de 5

e

 Okober 1601 heeft mijn Heer Hillema ingebracht de sake sich met papieren 

op de rugge van W(e)lcke geschreven stonden de remonstrantie van Mr. Eeke Isbrandi 

CONTRA den president Dr. Hessel Aysma overgelegd ende in de selve sake gelicht, in des 

Greffieres Heisch. (= eis.) 

     

Ate Seegers apellant   CONTRA   Dirck  (Wirck?) Wopkes Wigara tot Sneek   geappelleerde.   

In Factis  

   

Jfr Gerland van Heerma   CONTRA   DE heren Gedeputeerde staten van Friesland.   .....  te 

compareren voor Emingha      

268.     

Margaretha Boelema impt van brieven van executien Triumph.   CONTRA   Mr Menne 

Broersma gec en opp.  Het HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder 

interponeert; daarop decreet, ordonnerende dat de kooppenningen van de renten daar inne 

geroerd, noch eenmaal voor de kercke en het gerecht zal worden geproclameerd. Etc. tot 

costeloze en schadeloze afdoening.    

 

Brecht Tyard Gales wed.   CONTRA   Gerben Sunens (?) voor hem en vanwegen zijn 

huisvrouw.     te compareren voor Idsarda....    

 

Homme Syrcx zn appellant  CONTRA   Doed Syrcx dr. wed van Syurd Rinkes voor haar 

zelven en mede vanwege de kinderen en c.d.r.    

269.   

Homme Syercx appellant   CONTRA   Doed Syurdts wed te Exmorra.  niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter     

8 oktober 1601.    

Jets Douwe dr wed van Ariaen Watses te Sibrandaburen.   CONTRA   Jan Ruurds voor hem 

en intervenierende voor Mr Lambert Adriani.   ..te compareren voor de commissaris van de 

Hove....   

9 okt 1601    

Wytse Pybes burger te Harlingen;    CONTRA   Idsart Glins ontvanger van de Vijfdelen.  ... 

partijen te compareren voor de commissaris van den Hove.. 

     

Rennert Pieters   CONTRA   Fecke (?) Pieters voor hem zelfs en caverende voor   Thomas 

zijn broeder; en in die qual interv. voor Sake Steffens (?) bakker eensgelijks caverende.   .. 

niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.    

270.    



Jan Willems en Paulij Gerbrands dr e.l. imt en ge-ex.   CONTRA   Pieter Gerbrands te 

Oostermeer, als pricipaal borger, en van Henrick Gerbrands zijn broeder.  Het HOFF 

rejekterende de exceptien.... binnen drie dagen te antwoorden. 

 

Aerend Jacobs landmeter tot Dr... in ..   CONTRA     Tijmen Lyuwes burgemeester en 

Rommert Thomas Rentmeester   der stede Bolsward; salf crediteuren ook last en procuratie 

hebbende   van de ander crediteuren van Epo Wpkes.  ... voor de commissaris van den 

hove....      

 

Hendrik Oldendorp burger binnen Leeuwarden.   als voogd van Maike Jens dr zijn e.h. en 

cav. de rato.   CONTRA   Joannes Syurdts van Mackum.   het HOFF ord de ged om de impt 

terug te betalen de somma van 85 car. gld.   116 dalers en 69 g.glds.; alles met schaden en 

interessen etc....    

271.    

Hemme Jans voor hem en nom uxoris.   CONTRA   Wolphard van Lezaan grietman van 

Tietjerkstradeel.uit de naam van   Juffr Wijveke van Rattaller zijn huisvrouw.   Het HOFF 

ord. de gerequireerde om aan de requirant uit zake van zijn pretensien en melioratien zowel 

aan de requirants landen als aan het HOFF met met settinge en plantinge der bomen; en 

anderszins daarinne gedaan te betalen de somma van vijfennegentig caroliguldens en tien 

stuivers. Verklarende de req. tot zijn vordere eis niet ontvangbaar. en comp de kosten.   

 

14 okt 1601.   

Eenne Jans dr. Req.   CONTRA   Sentius Sentius. Het HOFF verklaart de baar van 19 april 

1598 in de processe vertoond aan wederzijden executabel; dienvolgens condemneert de 

gereq. aan de req. te laten volgen de helfte van de roerende goederen daarinne gemeld, ofte 

anders de gerechte helfte van de kooppenningen vadien aan de Requirant te leveren de helft 

van 472 goudguldens en 14 stuivers; mitsgaders .. van des Requirants ingebrachte goederen 

van 1 2 gelijke guldens; en voorts uit zaken van alle req. pretensien, in zijn principale 

presentatie verhaald uit de 48 incluis de somma van 765 car gld 12 strs. en aan de twintigste 

penning in deselve geroerd; met de Req. tedelen naar Menaldumadeels gewoonten, (272), 

alles met schaden en interessen door het ontbreken vandien gehad, geleden en nog te lijden. 

en ordonneert voorts partijen te comparenren voor een commissaris van den Hove, die hen 

zal verenigen indien hij kan indien niet, hem informeren naar de staat van schulden, onder de 

Req. en Jantien Tyerks, dr. opgeleid, tot volle betalinge vandien; partijen respectieve daarop 

gedaan; etc. en om redenen compenseert de kosten. 

      

Wijbe Reynds triumphant en impt van brieven van executien;  CONTRA   Dije    Sipkes als 

man en voogd van Anke Tyepke dr; en Folkert Epema als curateur Wijldske Tyerks dr. 

tesamen gecondemneerde en opposanten ; Thonis Romkes nom Quo coper ; Fecke Jan Sapes 

wed.; voor haar en de andere erfgenamen van Jan Serps.   Het HOFF adproberende de 

besognes van de deurwaarder interponent daarop de de erste ordonneert dat de koop van de 

huizinge ende schuur met de annexen, van dien mag geproclameerd worden over de kerke en 

het gerecht , bij het lichten van het zegel uit de wasse, zoveel verhoogd moge worden, op den 

tienden novembris; en ord de geappelleerden sulks te gehengen en te gedogen; en cond hen 

mede in de kosten; tot s'HOFFs tauxatie en cond de koper; zijn handen tijdelijk van de 

beloofde kooppenningen indien hij aan de koop geraakt.    

273.    

Johannes Epes wonend tot Holwerd    CONTRA   Poppe Hessels tot Holwerd.  ... en mede 

om de impt te betalen de somma van  372 goudgulden en voorts niet ontvangbaar.      

Bijschrift: op 4 febr 1602 heeft Foppe Hessels, de vacatien gep... gedaan in de raadskamer, 

ter presentie van G. Bouriti(us)    

 



Hans van Oostheym   CONTRA   Wigle Sipkes.   Het HOFF cond de gereq. om de req. de 42 

pondematen, 4 einsen , 12 penningen en 6 voeten in de proceduren geroerd, te betalen yder 

pondemaat met 40 goudguldens van 28 strs. en de mindere gedeelten navenant. Salff deductie 

van wat er op betaald is, met schaden, intressen etc.       

 

Weyn Jaans binnen Leeuwarden als mede erfgenaam van Jacob Jans haar oom.  CONTRA   

Adriaan Jans de Jonge aan St Jacobs Parochie.  Het HOFF cond de ged. de impt te betalen 

onder de presentatie in zijn repliek gedaan te betalen als reste van meerdere ... den eersten 

May lestleden verschenen de somma van eenhonderd 52  Car gld. ende voorts achtervolgende 

de instrumente ten processe geroerd; in date den 9

e

 May 1597 de termijnen in dezelve 

instrumente geroerd zullen verschijnen in mei 1602/03/04/ 05. alles met schaden etc.   

274.    

Jelke Sibouts dr. wonende te Ferwerd; mede consort van Hans Douwes haar man;   CONTRA   

Jurgien Pijbes; tot Hijum voor hem zelven, en mede intervenierende voor Pieter Joosts te 

Kimswerd.  .... niet ontvangbaar....    

 

Wijbe Beynds   CONTRA   Jetse Claasz te Engwierum.  Het HOFF cond de ged de impt te 

betalen de somma van 26 Car. gld. 8 strs met schaden etc.    

 

Pieter Sypts binnen Leeuwarden    CONTRA   Freerk Sypts te Kollum   .. de gedaagde aan de 

impt te betalen 550 car. gld.; salff deductie, met schaden etc...    

 

Johannes Meynerds tot Sexbierum als voogd van Sijn Hercke dr. zijn e.h. en cdr; onder 

verband van  goederen.  CONTRA   Frans Herckes voor hemzelven en Dirck Pieters vanwege 

Jouck Hercke dr. zijn huisvrouw; als erfg van Jan Jans haar overleden man.  In Factis.    

275.    

De Procureur Generaal   CONTRA   Jaan Aeuckes grietman van Lemsterland.  Het HOFF 

ord partijen te compareren voor Eissinga en tesamen met hem met overroepinge vande 

exploitanten van de kerkelanden van de dorpen Lemmer; Eesterga; en Follega, hen te 

verenigen indien hij kan; indien niet, de vs. patronen met de impetranten bij korten heuren 

dupliek doen; incluis de proceduren ; voorts hem informeren op de faicten inden processe 

bevonden en deselve allen bij korte terminen insteden tot (diens?) exploit en den Hove 

rapport doen om 't zelve gehoord, gedisponeerd worden naar het libel.  

 

Jarich Heeres burgemeester der stede Bolsward; impt  CONTRA   Aarend Jans als borge van 

Schelte Poppes; zijn wijffs broeder; en Ebel Poppes, zijn wijffs zuster. Ged.   Het HOFF ord. 

de gedaagde op de versocht vijsie te antwoorden. binnen 8 dagen en reserverende de kosten.  

    

Henrick Sawes (Sakes?) burger te Harlingen  CONTRA   De Magistraat van Harlingen en de 

gedeputeerde van Frld. .. voor de commissaris etc.....   

 

Mr. Jacques Reeneman  (Vredeman ?) Muziekmeester en burger in Leeuwarden.   CONTRA   

Jacob Lautenbach des Vreesschen Nassauschen Regiments gerechts scholtis.  .. de ged aan de 

impt te betalen 42 car gld. voorts niet ontvangbaar.   

276.    

Mr Jan Kroes impt   CONTRA   Ritske en Jelger Feitsma cur v.d. knn van Hessel Meckmans 

en Emerentiane van Grombach en Susanna Meck mans.   .. te compareren van de 

commissaris....  Jaaij Thomas Jelles dr. te Franeker Ruurd Gabbes, Sibren Thomas en Lolle 

Hiddes voor hemzelven; en vanwege de andere mede pensioenen van Jelsma Leen 

ontvangende in de dorpe Gersmar; (!) geass met Auck Haytie dr. moeder en administratrice 

van haar zoon, clerck binnen Franeker.   CONTRA   Lyeuwe Lolles en Syds Gertens ( ) voor 

hemzelven en als last hebbende van de andere ingezetenen van Gaastmeer.    te compareren 



voor Hania die hem zal informeren  - poincten: Waar het pricipaal akkoord van 23 mei 1591 

gebleven is.  - Wie in plaats van heer Botte Rinks is geëligeerd. en van wie.  

277.  

Pieter Anna Meines occuperend voer de gemeente van   Oldetrijne   CONTRA   Gerrijd 

Pieter en Dirck Henricks als volmacht van den dorpe Nijetrijne.   Het HOFF verklaart de 

appellant bij pervisie van het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.   Onverkort zijn 

rechten jegens de appellant ten principale    

17 oktober 1601.   

Broer Hoitema mede adsistent van het gerecht van Wijmbritseradeel. Impt. CONTRA  

Meile Rennerds tot Cornwerd.  Het HOFF reiecterende de exeptie cond.de excipient de 

overgelegde baar te kennen of te ontkennen; en binnen drie dagen te antwoorden; voorts van 

acht dagen peremptoir, dupliek incluis, etc. tot s'HOFFs taxartie.     

 

Hijlcke Wijbes teg. kerkvoogd te Eesterga; voor hem eigenerfden en ingezetenen e.a.  

CONTRA   Sipcke Hennes dorprechter te Eesterga.   .. te compareren voor Eissenga...      

279.    

Mr. Frans van Eissenga; Rd. Ord. voor zich en    vanvege Georg v.  Schwarzenbergh, als leg 

adm voor zijn knn bij  Jffr Syouck van Meckmans; en vanw. Jfr Maria van Tyaarda,   wed 

van Wln Ritske Eissinga; en daarvoor als conj pers.  CONTRA   Dirck Harmens voor hem en 

als voogd van Lijsbet Outgers dr. zijj huisvrouw,  voor haar en Marten Outgers haar broeder, 

o.v. zijn goederen.   .. niet ontvangbaar .. in in de kosten van het proces..    

 

Jfr Imck van Gel wed van Dr. Johannes Wilhelmus Velsius triumphant  CONTRA Dr. 

Wilhelmus Velsius in de name van en als cur v Agathe Velsius;   als enige erfgenamen van 

Dr. Johannes Velsius.   .. wederom te compareren voor de commissaris v.d. Hove...,   die hen 

nopens de liquidatie poincten zal scheiden; etc. te verenigen indien hij kan etc.     

 

Taecke van Hiemstra intervenierende voor Cornelis Jans zijn Landzate;  CONTRA  De 

Heeren Gedeputeerden van Friesland;   .. niet ontvangbaar.    

 

 279.   Maike (?) Laurens dr. geass. met Wilhelm Laurens haar broeder.  CONTRA  Peter 

Mathijszn gezworen bode van dezen Hove.  ..gehoord de eed van de gedaagde, bij hem 

geperpetreerd,   verklaart de impt niet ontvangbaar. 

 

Hijle Syucx in Heech voor hem en c.d.r. voor zijn huisvrouw.  Syurd Harings in Heech als 

verpachter en volmacht van de gemeente aldaar.  .. niet ontvangbaar.  20 okt 1601.   

Wilhelm Hendriks voor hem en zijn huisvrouw, req.  CONTRA   Lolle Tsummes In Factis 

voor Ulenburg    

 

Jfr Catharina van Aesgema wed van Wln Hessel Aysma in leven president van den Hove   

CONTRA   Jr. Carel van Stenstra te Franeker,   In Factis.     

280.    

Grietien Rienks dr. wed van wln Berend Harmens.   voor haar en als leg adm van de 

kinderen.  CONTRA   Pibe Pibes te Marssum ged.  in Factis binnen een maand peremptoir.    

Elisabeth Versteveren nagelatten wed van Jelmer Jellis,  deurwaarder der Staten als 

erfgenamen van wijlen   Mayke Jelmers, haar overleden dochter, voor haar en de kinderen  en 

in die kwaliteit ergenaam van de vs Jelmer;     CONTRA   Piter Binnerts.   Het HOFF 

verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnisse van de nederrechter;   en onverkort haar 

recht nopens het beneficie van inventaris en de geappelleerde zijn   defensien ter contrarie en 

cond. de geappelleerde in de kosten.       

 



Jurgen Hinnes burger en ... coper; te Harlingen als cessie en transport hebbende van Rennert 

Minnes voor hem en de rato gecaveerd hebbende voor Griet Lubberts dr. zijn huisvrouw.    

CONTRA   Freerk Sypts te Kollum ged.   Cond de gedaagde te betalen de somma van 237 

g.gld. met schade en intereste etc.    

281.   

Tyerck Hessels Westenberger binnen Harlingen   CONTRA   Menne Lyuwes Mollema 

burger binnen Franeker als leg adm. van zijn kinderen  bij wijlen Ida Otte dr. onder verband 

van zijn goederen en c.d.r. en in die   qualiteit   gereassumeerd hebbende de proceduren ; 

geappelleerde. Het HOFF verklaart de appellant niet bezwaard van het vonnis bij de 

nederrechter.  

 

Tijs Nollis burger in Leeuwarden.   CONTRA   Atte Bruchts secretaris van Dantumadeel. en 

Fecke Henricks Smid ged.    Het HOFF cond Atte Bruchts een der gedaagden, de impetrant te 

betalen de somma van eenhonderd car. gld. en de vs Fecke mede gedaagde in de somma van 

24 car gld 12 strs; een oortien; alles met schade en interessen tot de volledige betaling; 

onverkort het recht van Atte Bruchts, jegens Fecke Henriks; zo hij bevinden zal en de vs 

Fecke zijn defensien ter contrarie.   

 

Sake Annes als voormond over Cornelis Michiels weeskinderen;  CONTRA   Lenert 

Adriaans aan St Anna Parochie.    Het HOFF verklaart de gedaagde met zijn presentatien de 

intressen te willen betalen, te kunnen volstaan; en voorts de eiser niet ontvangbaar.   

282.    

Obbe Attes tot Bolsward;    CONTRA   Jurgien Sibrens te Langweer als voogd van Hykck 

Idske dr. en als volmacht van Aele Idse zn en adproberende de proceduren bij Syoucke 

Douwe zn burgemeester van Bolsward als curator over de vs weeskinderen Eeuw Idses (?) 

gesustineerd      

 

Jan Claas zn wonende tot Alkmaar voor hem zelven    en Claas Pieters wonende op het 

Heerenveen, inde naam en als voogd van   Auck Frericx dr zijn   huisvrouw; en Boocke 

Hendriks burger en bakker binnen Sneek;   in de naam van Aaff Freicks dr zijn huisvr. en in 

die Qual. erfgenaam van Margaritha Jans dr in leven e.h.  van Isbrand Balck predikant te 

Staveren.     CONTRA    De   voorschreven Isbrand Balck.    Het HOFF ord de gedaagde de 

impetrant te leveren behoorlijke inventaris van alle goeden akten en gerechtigheden, bij 

Margarethe Jans achtergelaten; en bovendien de impetranten te stellen genoegzame cautie 

neffens te restitutie van de goederen zo als naar echt volgens instrumenten bij Margaretha 

Jans dr nagelaten behoren sall en cond. de gedaagde in de kosten van den processe.     

283.    

Jellis Broers ende Jeb Sytses wonende in den dorpe Broek voor zich en de andere 

ingezetenen van het dorp.   CONTRA   De magistraat van de Stede Sneek.   Het HOFF ord. 

partijen te compareren voor de commissaris van den Hove.... poincten - Hoe veel de 

magistraat van Sneek voor de KLOK in q. op het honderd pond clockspijs gemeten heeft. - en 

daarvan te reconveren extract uit des Stads Sneek rekeningen.  - hoeveel ijder 100 pond olde 

klokspijs weerdig is geweest ten tijde toe de klok in ' 91 werde (? gesmolten) ofte verkocht.   

 P.M.: Gieter van de nieuwe klok was Henrik Wegewaart; gegoten in1600.   

 

Hans Jans zn Gruis ? brouwer en burger van Harlingen als voogd van Marithien Reiners zijn 

e.h.  CONTRA   Cornelis Roeloffs zn Crack.    Het HOFF cond de ged om de impt te betalen 

de somma van 550 cer.gld. met schaden etc. en de deductie van 69 car. gld die daarop betaald 

is. en 140 en 25 gelijke guldens. en compenseert de kosten.   

284.   



Hendrik Reijners van Augustinusga vanwegen zijn huisvrouw als mede  erfgenaam van 

Wytse Lyuwes reducent   CONTRA   Meindt Sibe dr wed van Wijlen Wytse Lyeuwes voor 

haar en vanwege de  kinderen.  In Factis.   

 

Jr. Rienck van Dekema als Hoofd; Wolfert van Lezaan als adjunct van Dekema compagnie  

Gerloff Brandenburg als hoofd van Foyts Compagnie; Floris Foyts als volmacht van Aarend 

van Leeuwen als hoofd ende Adriaan Reuven als adjunct van Cuiks compagnie en Jacob Foyt 

als volmacht van Berend van Vlaming adjunct van Foyts compagnie; impetrant van brieven 

van mainctenu.  CONTRA   Bonne Jenckis en Sibrant Bonnes ingezetenen van den Bandt 

voor hen zelven en als volmachten van Anna Syurts dr. en Romke Martens, Alle Jellis; 

Sibrand Jellis; Mintse Solckes, Jelger Willems. Roeloff Sytses; Eecke Douwes, Frans Jacobs, 

Anne Obbes; Jencke Sytses; Feycke Syurdts, en Taicke Syuirdts allen ingezetenen alldaar; 

Harmen Henricx op het Heerenveen; en Bonne Jenckes en Sibrant Bonnes zelf.    

285.    

Jan Reiloffs tot Lutkewierum vanwege Claaske Eelke dr. zijn huisvrouw; en Jan Jans te 

Stiens als vader en leg adm van zijn kinderen bij zijn overleden huisvrouw.   CONTRA   

Hylck Gele dr. en Geele Hettes.  Het HOFF ordonneert partijen te compareren......  Poincten: 

Hoe hoog de taxatie bij de triumphant verkregen is ; ende hoeveel penningen zij, 

triumphanten daartegens heeft ontvangen.       

 

Epo Thomas Req. in conv en in reconventie  CONTRA   Taets Tyerks dr.  geappelleerde in 

conv en in reconv.   Het HOFF cond de geappeleerden om hare ?welwege? te begeven tot de 

req. en hem van nu voortaan als haar echte man t'ondheeten* ende in conventie recht doende 

verklaart de req. in't selve cas vooralsnoch tot hare eisch en conclusie niet ontfangbaar; 

ordinerende niettemin, de gereq. de req. alsoo te tracteren als een eerlick man toestaat, en 

hem van alle bitterheid jegens haar te wachten, bij poene van vijftich golden Vriesche rijders; 

t'elcken maal tot profijt vande ? heiligheid verbeurd; des dat sij reqiurante hare mede sal 

wachten on de gereq. eenige .... tot verteringe te geven en om redenen compenseert de kosten.    

286    

Bouwe Claaszn en Gerrijdt Lyeuwes Andries Joachims voor hem zelve en als last hebbende 

van Jan en Poppe, Timen, Simon, Roeloffs en andere gemene crediteuren van Nanne Jans 

ende Folku Jacobs tot Doingjum   CONTRA    Heite Heites voor en vanwege zijn huisvrouw. 

In Factis.     

 

Leyuwe Hoeckes in Ackerwolde voor hemzelve en onder hypotheek van zijn goederen, voor 

Alle Herckes zijn huurder, hem sterkmakende impt en triumph.  CONTRA   Tyalling en 

Halbe Jeppes; Claes Ryeurdte en Tyepcke Hoyte zonen vanwege hun huisvrouwen wonende 

in Murmerwoude; voor zich en Fueck Tyepcke dr. mede voor haar zelve en als erfgenamen 

van Syurd Tyepkes hun broeder.    Het HOFF cond. Tyalling Jeppes een der gedaagden de 

triumphant te doen hebben en laten volgen de twee parten van de derdepart, van  Siuweerster 

sate te Oudkerk, ende van de vierdenhalve pondemate in de Gaen, drie pondematen in het 

Rietveld, vijfdehalve en derdehalve roede veens; vierdehalve Roede leijen in het inventaris 

uitgedrukt; twee derdeparten van den turff; twintich schuiten minste en schier turff; tachtig 

schuiten minste turff anno 1598; ende 88 schuiten turff; so zwarte als andere anno 1599 

gegraven; mits daarinne (rekenende?) voor gelijke delen de resten in het graven; drogen en 

cloten (?) vande turff; en anderen onkosten daarover gevallen; onverkort de impetrant neffens 

in faicten profijten en emolumenten sampt schaden en interessen; van de voorschreven 

goederen zijn rechts volgende, voorgaande sententie mede neffens partijen voordoende 

kwestien; en andere poincten in het overgelechte inventaris verhaald; ordonneert partijen 

samptelijk te compareren voor mr. Frans van Eyssinga; die hen zal verenigen,  indien niet de 

rekeningen van Tyalling Ippes alrede voor de Heeren gediend overgelegd,    ende jaar en 

maent doerlijck sluiten tenminste op de poincten int contr... deselve onder den hove leveren 



en van alles rapport doen, op sulcx gedaagde hem gedisponeerd ende worden voor bekend; en 

condemneert Tyalling Ippes in de kosten van den processe. in conv en de impt in de costen 

van de reconventie.    

287.     

Pieter Stellingwerff secretaris van Hennaarderadeel te Wommels  als geauth voogd en cur, 

vam Claes Jans te Bolsward. en zijn goederen Reducenten, CONTRA   Claas Allerts, 

rentmeester der stede Staveren, als volmacht vanwege zijn adjunct Sipcke Jarichs en 

volmacht van Lyeuck en Evel (?) Jarichs dr. te Staveren.Gereduceerden.  Het HOFF verklaart 

de baer van date 20 juli 1599 voor soo veele die niet is gereformeert, door sententie van 

dezen Hove executabel en con de ged. in het inhouden en onderhouden van dien, ende zullen 

partijen de illiqiude punten in exeptoire nagelaten liquideren en cond de ged. in de kosten tot 

's HOFFs taxatie.  

 

Aarend Pieters binnen Leeuwarden voor hem zelve en als geauth curator over Marij en 

Foockel zijn zusters en in die Qual. erfgenaam van Jan Lamberts de olde.   CONTRA   

Boocke Douwes Abbema deurwaarder van dezen hove.   Het HOFF zonder te letten op de 

geponeerde exceptie, ..die schaden en intreseen voor de summa van 323 car. gld. 12 strs. 18 

penningen; achter partijen ordonneert; dat de presentatie van de sententie nopens de schaden 

en interessen daar in geroert, haare voortgang zal hebben ende om redenen comp. de kosten.    

288.   

Jacob Harmens brouwer en burger binnen Leeuwarden.  CONTRA  Reiner Reiners 

gerequireerde.  te. compareren voor Inthiema, etc.  Uit wat brieven en reversalen de 200 en 

170 car gld. zijn gerezen en de brieven daarvan gepasserd te (tonen?)  Voorts afrekening te 

maken van de schulden en betalinge.  Ritske Gercx burger binnen Dokkum impt en 

geexcipieerde    CONTRA   Obbe Bauckes Excipient.  Het HOFF rejecterende de exceptien 

cond de gedeaage bij pervisien te antwoorden binnen 14 dagen.     

 

Mr Syurd Jans burger in Bolsward, als volmacht van Syrck Mennes(?) en zijn wijff; sampt 

Ocke Wybe drs' crediteurs in die kwaliteit door acten van cessie respecterende het recht van 

de persoon van Syrck Ockes impt.  CONTRA   Syrck Minnes voor hemzelven en Joannes 

Harmens burgemeester der stede Bolsward, sampt Douwe Poppes secr. der stede Worckum 

als opsichter van de kinderen Van Syrck Minnes.  In factis.    

289.   Taco Arents en Auck Foppe dr. e.l. te Minnertscha ! Req.  CONTRA   Anna   Rintse 

dr, wed Dr Seerp Hania ende  Pieter Sytses op Hardegarijp, voor hem zelven en Ebel de wed. 

van wln Syurd Sytses in de name van haar kinderen. als mede erfgename van Ambrosius 

Sytses.   In Factis.      

Epo van Hittinga dijkgraaf van Wijnbritseradeel en Broer Hoytema dijcxgedeputeerden van 

de ingezetenen van W.Br.dl.  CONTRA   Tinco van Andringha dijkgraaf van 

Hemelumeroldephaert en Noordwolde en Wtingerdeel en Sipcke Foeckes mede 

dijksgedeputeerde van de selve. gr. Geapp.  ..rejecterende de exceptie cond de gedaagde 

peremptoir te antwoorden binne 8 dagen.   Sicke Sibrands te IJs(    ) chtum bij Sneek als man 

en voogd van Jelle Foppe Syollema dr, zijn huisvr.   CONTRA   Sicke Idtses te Minnertsga.   

In Factis binnen 6 weken peremptoir.   

290.   

De heeren Gedeputeerde staten van Friesland   CONTRA   Heere Pybes  In Factis     

Gerraud Aentses aan St Anna Parochie als oom en geauth voorm over Oentse Harmens.   

CONTRA   Bijke Harmens en Neeltien Rienks dr. e.l. te Eestrum, ged  In factis. 

      

Harmen Forck als hem onthoudende binne Leeuwarden impt. in conv en ged. in rec.    

CONTRA   Dirck Pieters schuitevoerder tot Gr. Veenhuizen bij Ferwerd; ged in conv en 

reconv. hem zeggende volmacht ende procuratie hebbende van impetrant en geexcipieerd.  

HET HOFF gezien de acte waarbij mr. Broersma vanwege de gedaagde de overgelegde 



obligatiebrieff in date 22 april 1597, salff sijn defensien bekekt, ende aangenomen heeft, 

binnen zekeren tijd, nu alover 't selven zijnde te voldingen, des dat de rechte gedaagden 

geholden worden op t'geen de vs, tijd verstreken, zijnde onder den selve solden worden 

bevonden, ende verteekt de ged. Broersma vanwege de gedaagde van antwoord, 

Condemneert hem om den impetrant te betalen 85 g.gld met schaden etc; en verklaart de 

gedaagde in reconventie ongehouden te wezen op de eis van de impt. ad litem te contesteren.     

 

291. 

Henrick Oldendorp   CONTRA   Hille Oenes te Kollum   Het HOFF gezien de respectieve 

acten bij welcke mr. Menne Broersma, geoccupeerd hebbende vvor de gedaagde aengenomen 

heeft binnen tijd al over 2 ..  zijnde ter vold(oen)ing..  bij verstek en dat bij gebreke van 

antwoord consenterende dat des impetrants eijsch en verstekende de impt Broersma vanwege 

de gedaagden van antwoorden ende verklarende de baar in kwestie executabel. Cond. 

dienvolgens om de impt. te betalen de somma van 25 gouden guldens en gehoord de eed van 

de impetrant tot versterkinge van de overgelegde specificatien gedaan cond de vs. Broersma 

vanwegen en alsvoren de impt te betalen de somma van 21 car. gld.en 5 strs. alles met de 

intressen etc.     

 

Jacob van Marssum impt   CONTRA    Claes Heres op St. Anna Parochie.   Het HOFF gezien 

de citatien verstekt de gedaagde en holdende de obligatie in date den 21

e

 Februari lestleden, 

voor bekend ende gehoord de eed van de Impetrant, tot versterkingen van zijn aangeven 

gedaan, condemneert de gedaagde om de impt te betalen de somma van 57 car. gld. en negen 

stuivers, met de intressen etc.    

 

Hendrik van Oldendorp burger in Leeuwarden ende Maike Heins dr, e.l.  CONTRA  Adsert 

van Wijngie ged en gecontumaceerde.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en 

holdende de overgelgde obligatie voor bekend, d.d. 7 sept 1600 en gehoord de eed van 

Oldendorp een der impts tot versterkingen van de overgelegde specificaties gedaan, cond. de 

gehoorden Impt te betalen de somma van 616 dalers; en 100 Car.gld.  met schaden etc. sedert 

de eerste mei lestleden. Verklarende daarvoor gedaagde (?)   zijn part van de huizinge en 

landen tot Blija gehypothequeerd te zijn, en cond. de ged. aan de impt te betalen 58 car. gld 9 

strs; met schaden etc. sedert de eerste accusatie van contumacie gehad en geleden.     

292.    

Willem Gerrijts burger en ..    binnen Sneek     CONTRA    Pieter Benedictus en Trijn Jans 

dr. e.l. te Raard, ged en gecont.   Het HOFF gezien de citatien, verstekt de gedaagden en 

holdende de overgelegde obligatie in date 4 maart 1600 voor bekend , cond de ged de impt te 

betalen 477 Car. Gld. met schaden etc. met de kosten en de boeten.       

 

Marten Gerrijds mede schepen der Stede Leeuwarden voor hem en als voogd van Jantien 

Alberts zijn huisvrouw; Impt   CONTRA   Henrick Roeloffs executeur in Dantumadeel op 

Rensmageest wonende ged en gec.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en 

houdende de obligatie bekend d.d. 13 sept 1600 cond hem de impt te betalen de somma van 

58 car. gld, 3 strs een blanck; met schaden en intressen en mede in de kosten en de boetes.    

 

Neel, Sipke Syurdts wed Impt   CONTRA   Frouck Wijngie ged. En    gecontumaceerde.   

Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en gehoord de eed... de overgelegde 

specificatie, cond de ged. de impt te betalen 55 cor gld met schaden etc. en in de kosten en de 

boeten.     

 

Keimpe Wopkes, wielmaker en Hil Egge dr. e.l. te Dokkum    CONTRA   Har-(men) Pieters 

timmerman en Aaf Gerbrands dochter e.l. tot Collum. ged en gec. verstekt de gedaagde en 



holdende bekend de obligatie d.d. 2 juni j.l. cond de impt te betalen 100 g.gld met schaden etc 

en in de kosten en boeten.   

 

Jets Doecke dr. binnen Leeuwarden, impt.   CONTRA   Jan Willems en Bauck Tyards dr. e.l. 

ged en gec.   .. verstekt de ged. en cond haar om de impt te betalen 58 g.gld. als reste van 

meer verklarende de goederen gehypothekeerd en voorts tot de schaden in intressen.    

293. 

Mr. Menne Broersma voor hem ende zijn huisvrouw ,impt   CONTRA    Oege Jacobs buiten 

ons Lieve Vrouwen Parochie onder de klokslag van    Leeuwarden(??)       .. verstekt de 

gedaagde... verklaart de baar executabel.   

 

Meinerd Suirds voor hem en vanwege Aal Dirks dr. e.l. te Dokkum  CONTRA   Sicke Heins 

en Taeds Gerrijts dr e.l. te Kollum   en   Jan Andries zn Scaaff als huerluider borg; ged. en 

gecontumaceerde.    Het HOFF gezien de akten bij welken mr. Fridricq Ens vanwege Sicke 

Hans voor hem en vanwege zijn huisvrouw, gecaveerd de rato, uit kracht van zijn procuratie, 

de overgelegde brief van obligatie d.d. 2 juni 1600; voor bekend houdend, en verklaard heeft 

te mogen lijden dat hij indes impts' eis gecondemneerd werd; cond de v.s. Ens vanwegen 

Sicke vs. in voorgaande kwaliteit, om de impt te betalen 200 g.gld. met schaden en 

interessen; gezien mede de citatien verstekt de vs. Schaaff ende holdende de vs. obligatie 

voor bekend, cond hem mede tot 200 g.gld met de intressen te betalen etc.     

Jan Potter gezworen bode van den Hove   CONTRA   Hille Oenes te Kollum; Het HOFF 

gezien de citatien verstekt de gedaagde etc. een salaris van 38 stuivers.   

294.   

 3 NOV. DE EERSTE RECHTDACH NA ALLERHEILIGEN.    

 

Vincent Vincents en Syouck Piers dr e.l.  CONTRA   Hette Piers.   Het Hof cond de ged 

ziijn expositie kosteloos en schadeloos af te doen.       

 

Jan Remmeren Syrsema te Sneek, als cessie hebbende van Goslick Mennerts te Remswerd.   

CONTRA   Syrck van Bootsma Grietman van Rauwerderhem.in factis   

5 nov 1601   

Sipcke Hessels en Anna Gerrijts dr e.l    CONTRA   Hoeke Poppes. In Factis    

6 nov 1601    

Johannes en Rinse Claes zonen voor hun zelven en    en Trijn Claes dr geassisterd men hen; 

impt    CONTRA   Dirck Franszn als man en voogd van His Claas dr.      

295.   

7 nov 1601    

Dirck Johannes dorprechter van Noordwolde en   Jochum Claeszn beide ingezetenen en als 

volm van de andere ingezetenen.  CONTRA   Luitien Hendriks en Jacob Luitiens beide 

ingezetenen van Blesdijke   voor hem en als volmacht van de gemeente en ingezetenen van 

het dorp.     

 

Andries van Albada Requirant   CONTRA   Lieuwe van Albada Requireerde   Het HOFF 

rejecterende de de exceptie; condemneert de gedaagde om de presentatie van de requirant, om 

hem peremptoir te antwoorden......    

 

Dirck Claeszn burger en koopman te Leeuwarden   CONTRA   Isaac en Ba-    (rthold?) vlek! 

van Sterckenburg.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en holdende de 

obligatie datelijk 7 juni 1599 en de andere akte d.d. 29 april 1600. cond de gedaagde de impt 

te betalen 1100 g. gld met schaden en intressen en de ged in de kosten en de boeten.     

 



Durck Claaszn burger binnen Leeuwarden als cessie hebbend van Tyebbe Jelgers   CONTRA   

Isaac en Barthold van Sterkenburg. ged en gec.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de 

gedaagde en houdende de obligatie van 12 maart 1600 voor bekend cond. Isaac Sterkenburgh 

aan de impt te betalen 100 g.gld met schaden en interessen;     

296.    

Trijn Dirks dr wed van Claas Jacobs te Ferwerd over haar kinderen geauth   CONTRA   Claas 

Janckes en Reiner Janckes en Pieter Jans te Amsterdam.   Het HOFF cond Claas Janckes een 

der gedaagden om hen curateur over de vs. twee weeskinderen te laten (ontheyten) en de 

administratie van heur goederen te aanvaarden; en de eiseres verder niet ontvangbaar.     

 

Jacob Jacobs burgemeester binnen Dokkum    CONTRA    Jan   Minnolds Burger aldaar.  

In Factis.   

11 november 1601     

Martijn de Salle als curator bonorum over het sterfhuis van Jffr Geel van Humalda; 

ratificerende en adproberende hetgeen van tevoren bij de vs Geel is gedaan;    CONTRA    

Anna Canters en Frans Canters erfgenamen. Dr. Otto Swalue en Betthien Minnerts; 

voorzover de andere erfgenamen deze zaak aangaat.   Te compareren voor de commissaris 

van den hove...informeren op de feiten.    

Poppe van Andringa en Sem van der Does als cur. over Isbrant Andringhe voor hemzelven en 

als het recht hebbende van Barbara Jan (? Dircx) hun grootmoeder.     

297.   

Mr. Menno Broersma als volmacht van de erfg van Wolter Folkerts en van Claaske Annes en 

Waab Auke dr. en c.d.r.   CONTRA    Bene Lamberts wonende te W... bergum geauth cur 

aver Tsumme Claeszn Stellingwerff en Swaantien Claas dr. weesknn van wln Claas 

Stellingwerf deurw. van den Hove.  In Factis.    

 

Jan Corneliss en Imck Doeke dr. e.l. te Stiens  CONTRA   Jacob Canter van Oosten te 

Driesum.   Het HOFF verklaart de app. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard; en 

con hem in de kosten tot s'HOFFs taxatie.    

 

Jozias van Aarssen als man en voogd van Hack Wpke dr. Tallum zijn huisvrouw, triumphant.  

CONTRA   Alle Oeges als voormond en curator over de onjarige kinderen van Wln Syrck 

Meckema.   gecond en ged.  Het HOFF verklaart de somma van zes negendepart van een 

derdepart, jegens de gedaagde executabel; onverkort de triumphant neffens de vorderen 

derdepart ingebracht, zijn recht jegens de twee kinderen van Trijn Wopke dr.; maiores zijnde; 

en de citatien van het derde innocente kind van de vs. Trijn alsmede neffens de twee andere 

derdeparten van de sententie ende taxatie in de vs sent. begrepen; zijn recht tegens Johan en 

Ulke Wopkes zonen of heur erfgenamen zoo en cond de gereq. in de kosten van het proces.    

298    

Inte Claaszn en Rommert Reiners als mede eigenerfden en volmachten van de andere 

eigenerfden en de lantschappes landen in Achlum  CONTRA   De Heren Gedeputeerde 

Staten van Friesland; geintervenieerd hebbende voor zijn Meiers.   te compareren voor de 

commissaris van de Hove die.... Poincten: Oft de binnendijksters van Achlum Feitse Hessels 

en Henrick Riencx tot volmachten hebben gesteld, om het accoord in date 10 november 1598 

met Sytse Mirx en Claas Hermens als volmachten van die van Achlum Buitendijks.   - Oft de 

van Achlum buitendijks de vs. Sytse en Claas daartoe mede gelastigd hebben.  - Oft de vs. 

volmachten deze van Achlum binne en buitendijks van hetzelfde accooord ook hebben ver ...   

endigd?  - Oft de vs. binnen en buitendijksters van het accoord ook kennisse hebben gehad?  - 

Oft de vs, volmachten kloostermeiers zijn of eigenerfden.      

 

Tomas Douwes, burger tot Hindelopen, appellant   CONTRA   Franske Rintses(?) mede 

voormond over de weeskinderen Taecke Annes en in die qualiteit adproberende en 



resumerende hetgeen bij Syurd Annes als voormond is gedaan.    ... verklaart de appellant niet 

bezwaard bij het vonnis van de nederrechter.    onverkort hetgeen hem bij nieuwe instantie 

nopens zijne pretensien , en cond. de appellant in de kosten.    

299.  

14 november 1601   

De Heren gedeputeerden van de Staten van Vrieslandt   CONTRA   Jolle Jaities te Harlingen. 

In Factis.     

 

Agnieta Hieronimus dr. wed wln Jelijs Lens impt.   CONTRA   Foppo Meinsma. Ged.   Voor 

de comm. v.d. Hove ..... etc.       

 

Jan Lenerts van der Mey, wonend aan de Nieuwe Bildzijl. Triumphant.   CONTRA   Lenerd 

Arenss. wonend aan St. Anna Parochie. voor hem en als wett. voorst.  van zijn kinderen bij 

zijn overleden huisvrouw getogen.   Poincten:     Hoeveel de intressen bedragen de welcke in 

de hoofdsomme gerekend en begrepen is.   Wanneer de Triumphant de gedoemde uitstel 

heeft geaccordeerd. in wat  manier.   -   ende oft dientertijt mentie is gemaakt van 

gepretendeerde schade.   -   Item wanneer de overdracht is geschied.    

300.  

Hans Wybes Triumphant en Req.   CONTRA   Andries Ebes ged.   In factis ..    

 

Rinke Jans burger binnen Sneek als m.e.v. Wobbel Jelle dr. zijn huisvr en c.d.r.  CONTRA   

Ipcke Ipckes Algera tot Kimswerd.   HET HOFF adproberende de besognien van Douwe (? 

Inties) poneert daarop decreet, pardonnerende dat de koop van renten daarinne geroerd noch 

eenmaal over de kercke en gerecht zal worden geproclameerd, en aan een ijder die het 

believen zal verhoogd mag worden, bij het lichten wan het zegel uit de wasse ; etc; op de 26 

januari eerstkomende. Condemneert voorts de opposant sulks te gehengen en te gedogen, en 

zijn gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.      

17 nov. 1601    

De Procureur Generaal; Klager   CONTRA   Mr. Lambertus Adriaans beklaagde.  In Factis      

Bauck Poppe wed. oldemoeder en Arend Jans; behuwde oom binnen Bolsward, als naaste 

vrienden van wijlen Schelte Poppes weeskinderen.  CONTRA   Jarich Heres burger binnen 

Bolsward.   Het HOFF ondersecht de req, zijn verzoek en cond hem in de kosten.   

301.    

Andries Barens (?) te Ter Kaple als voogd van Tseets Wybe dr zijn huisvrouw en onder 

verband van goederen, desnoods, caverende de Rato.   CONTRA   Jan en Gerrijd Claeszns. 

mede in dezen caverende voor Griet Claas zn.  Het HOFF verlaaart de impt in zijn qualiteit 

erfgenaam voor een derde gedeelte van wln Wlck Wlcke dr. en cond. de gedaagde voor zo 

veel in hun is om de impt de zelve erfenisse ende goederen onder genoegzame inventaris 

voor een derdepart te laten volgen. met vruchten en profijten etc. , onverkort het recht van de 

gedaagde, en con hem in de kosten van het proces.    

18 november 1601.   

Maike Henrixc wonende tot Oudkerk   CONTRA   Feite   Wijbes hem onthoudende tot 

Roodkerk.   Het HOFF verklarende de echt tussen partijen gecont..ar.. eerd te zijn; 

Condemneert de gedaagde om t selven behoorlijken te laten solemniseren ende dien volgens 

haar Impetrante als zijn echte huisvrouw t'adhaereren (?) en om redenen compenseert de 

kosten.       

 

Zije Saekes en Johannes Hijlckes als voormonden over Michiel Eesis kinderen impt.   

CONTRA   O. ...........; Ritske Sakes tot Bergum ged.   Het HOFF cond de gedaagde om de 

impetrant te laten betalen de somma van vijftig goud guldens met schaden en intressen; en 

door het ontberen vandien, etc. in in de kosten.  

302.    



Leonard Huiges voor hem en als cur over zijn zusters en broeders en in die kwaliteit 

erfgenaam van Jffr. Geel Boikema hun moeder. inpt en triumph   CONTRA   Jieronimus 

Verrutius als leg. adm. van zijn kinderen bij wln Auck Pieters dr. geprocreerd.  Het HOFF 

tauxeert de verschenen profijten en emolumenten. ter somma van 149 Car. gld. 1 stuiver; 

salff de triumphants recht, aangaande de vruchten en profijten; van de jaren 99 en 1600 

verschenen. en om redenen compenseert de kosten.       

 

Douwe Attse zn en Wobelke Pieters dr. e.l te Oudehaske;   CONTRA   Albert Gerrijts dr en 

Folcku Wytse dr. te Oudehaske.  In Factis    

 

Jacob Everts Appellant  CONTRA  Reinier Francken ontvanger der schattingen te 

Oldeholtwolde In Factis.     

303 . 

Henrick Reiners te Bergum   CONTRA   Halbe Freerks ged.   Het HOFF cond de gedaagde 

om de impetrant van de schattingen welke over de Floreenrente te garanderen en costeloos en 

schadeloos te ontheffen en af te doen en te restitueren hetgeen de impt. ten restposten voor de 

gedaagde betaald heeft. met schaden etc.... en in de kosten tot s'HOFF taxatie.    

 

Rennerd Gerloffs   CONTRA   Lyuwe Jans Freerk Sypts en Jan Jansz. gereq.   Ontheft de req. 

van zijn verzoek en cond hem in de kosten.     

 

20 nov 1601   

 Saeck Frericks; Impt.   CONTRA   Jr. Maxmiliaan van Arenbergh ged.   Het HOFF verstekt 

partijen van vordere exceptie;   des dat ontfangbaar zal wezen wat binnen vier weken is 

ingebrocht.    

 

Anna Feddeszn bij consent van Botte Douwes. Bij den Joure tot Snikzwaag; impt in conv en 

reconventie.  CONTRA   Pieter Sibrands in der IJlst.  idem.   Het HOFF cond de gedaagde 

om de impt te betalen de schaden van 100 g.gld van 28 strs het stuk; door het onberen van 

dien........ en in de kosten tot s' HOFFs tauxatie.   

304.    

Jencke Willems wonend tot Haskerhorne voor hem en vanwege Sijds Homme dr zijn e.h   

CONTRA   Jelger Jetses; voor hem en vanwege Geb Dedde dr zijn e.h.   Bij het vonnis van 

de nederrechter als in het 5

e

 punt van de dupliek genoemd niet bezwaard.   Egbert Luytiens 

als geauth. voorm. over Etke Botte dr.  CONTRA   Baucke Wopkes zn. Ontheft de req, van 

zijn verzoek en in de kosten tot s'HOFFs tax.    

21 november 1601.    

Syds van Scheltema als vomacht van Laas Jongema; His Feitsma als moeder en als wett. 

voorst van haar kinderen bij Hessel Meckmans.; Jacob Jacob als armvoogd binnen Dokkum, 

Jan Jans ....    Gerrijt Harmens en Mewis Jacobs Req.   CONTRA   De Magistraat van 

Dockinge.   Het HOFF ord. partijen te compareren voor Hillema:   Poincten;   Wien de 

Fontein toekomt; en in wiens land die gelegen is. en of de stad Dokkum daertoe enich recht 

heeft; indien (ja?) door wat titel.   Oft de Fontein limiten (?) genoempt als de westerse loten 

in de westzijden werden affgegraven en door wat oorsaken.   Oft (door) het soute water de 

Fontein  geheel bedorven is....; dan ofte sulks alleen geschied  voor een vr...   tijden?       

305.    

Tyalling Ippes Req.    CONTRA   Lyeuwe Hoeckes voor hem ende sterk gemaakt hebben 

voor alle zijn broeders . In Factis.   

23 november 1601.    

Schelte Joachims impt.   CONTRA   Johannes Wijbes.  Het HOFF rejecterende de 

exceptie... op de eis te anwoorden.       

 



Jan Pieters Monnikhuis als atiefvader over de kinderen bij wijlen Cornelis her  Foppes 

nagelaten CONTRA     Cornelis Femmes aan St Jacobs Parochie.   ....Niet bezwaard en in de 

kosten.    

Jelle Eelckes tot Oostermeer als het recht hebbende van Syurd Jellema kinderen en   Balling 

Wijbes tot Suwemeer; voor hem en als opsichter en procuratie hebbende van Syurd Bennes 

kinderen en het recht hebbende van Halbe Sweytses erfgenamen; Impt in conventie en ged in 

reconventie   CONTRA   Emke Audts wonende te Suwemeer, als man en voogd van Syke 

Freriks dr zijn huisvr. en recht hebbende van Jan Alles mede adsessor van het gerecht van 

Tietj. dl. vanwege zijn kinderen bij Saeck Poppe dr. getogen en het recht hebbende van Wierd 

Poppe zn en van Anna Poppe dr en van Hedger (?) en Fedde Auke zn. Ged. in conv. en in 

reconventie.   Het HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris van den hove die 

hun zal ....etc   Poincten.   -Ten eersten te produceren (?) de scheidinge tussen Jelke en Benne 

gebroeders gemaakt bij  Jelle Eelkes in zijn remonstrantie gementioneerd.   - Wanneer Jelle 

en Balling de venen van Jelkes erfgenamen gekocht hebben.   - De coopbrieven daaraff te 

..(tonen)   - Item te vragen de namen van de verkopers en oft daar van iemand leeft.   - Item 

hoe (veel) koningsroeden zij gekocht hebben en hoe lange zij gegraven hebben.   -Oft een 

scheiding is geweest tussen Oostermeer en Suwemeer Tieke veenen?    - Waar die gelegen en 

met wat tekens deselve bewesen wordt. - Oft de veenen  welke Cambuursters graven, zijn 

gelegen in Oostermeer oft in Suwemeer TIEKE veenen     

 

Egbert Heres als man en voogd van Sytt Ale dr. mede ergenaam van Jub (?) of: Juke? Roelofs 

dr. impt en geexcipieerde.   CONTRA   Teye Sakens secretaris over Opsterland;    Het HOFF 

rejecterende de exeaptie, cond. de ged. peremptoir te antwoorden. en mede in de kosten.    

 

Gepke Hans toe Sneek    CONTRA  Jelke Bennerts toe Sneek.  In factis   306.  

Jan Frans burger en lijndraaier in Bolsward als cessie en transport hebbende van Lykele 

Frericks en Remck Sebastiaans dr. imt in conv en ged in reconv.   CONTRA   Lykle Frericks 

grootschipper en Romck Sebastiaans dr e.l. in Harlingen en   Claas Tyedgers en Wyts Boele 

dr e.l. gedaagden en Lijkele in zijn qual imot in reconventie.   In Factis.       

26 nov 1601.    

Reiner Annes als mediate erfgenaam van wijlen Jantien Douwes dr.   CONTRA   Jan van 

Sighem als mane en voogd van Eelck Benedictus dr. Oedsma en curateur tot de goederen van 

Wybe Oedsma.  Het HOFF verklaart de impt tot zijn eis en conclusie niet ontv.       

Hette Eelckes en Syuw Pieters dr. e.l.   CONTRA   Jan Foppes. Tania te Blija.    

Het HOFF cond de ged. de impt te betalen de comma van 100 g.gld v. 28 strs. met schaden 

etc en mede in de kosten.    

307.   

 De Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland   CONTRA   Barthoud Willems wonend in 

Vrouwenclooster (?)  In Factis     

 

Sypt Ritskes op de Joure bij Dokkum; als leg adm van Doed zijn dochter getogen bij wijlen 

Claes Ammema dr. zijn huisvr. en als voorm. over Auck Ritske dr getogen bij Auck Claes 

Ammema dr. als procuratie hebbende van Doed Mellema, zijn tegenwoordige huisvrouwen 

moeder, als erfgenamen van Tyaerdt Fockes Ammema haar wijlen zone, getogen bij wijlen 

Focke Ammema, haar overleden man, mitsgaders Tyaard Ammema, voor hem zelven als 

erfgenaam van Anne Tyaards Ammema zijn vader impt.     CONTRA   Epe Jans onder de 

Klokclag van Kollum, als vader en wett. voorst. over zijn kinderen bij Auck Sioerds 

Ammema dr. zijn e.h. getogen.en Baadt Sioerdt Ammema dr. ...niet ontvankelijk, onverkort 

hun recht anderszins, ... hun defensien te continueren en cond de impetrant in de kosten van 

den processe. 

       



Lieuwe van Jukema Raad Ordinaris; in dezen Hove, voor hem en vanwege Jfr. Tiedke van 

Burmania zijn huisvrouw en daarvoor Caverende de Rato. als last hebbende van Lyuwe van 

Wytsma vanwege Jfr Tet van Emingha, zijn huisvr. en Heironimus Pibes Abbema vanwege 

Auck Roersma zijn huisvrouw. en c.d.r.  CONTRA   Wyger Gabbes voor hem en als macht 

hebbende voor Jfr. Frouck van Roorda, wed van Wopke Scheltema. voor hem en vanwege 

zijn Moeijes. (?)   Het HOFF ord partijen te compareren, etc.   Poincten: 1.Oft in Ooster en 

Wester Dongeradeel een costume is dat d'aengewassen buitendijcx landen den dijksgenoten 

neffens de langhe van een ijder sijn dijck, schoon zij geen binnendijks landen tegens de 

aangewassen landen hebben, toebehoren, ende hoelange zodanige costume aldaer is; dan, oft 

het aanwas alleen toekomt den geenen die het binnenland toebehoort, schoon de dijken en de 

dijks..  onder de laste coomt.....     2. Oft die dijksfaerten niet part en deel zijn van de zeedijk, 

ende wie dat eijgener der selver verstanden wordt.     3. Oft in aensien van Dijksfaertsen 

aenwas plaats heeft, van buitenland genomen, de eijgenaren van de Dijksaedsen, geen 

binnenland ofte last van dijk neffens het aanwas heeft.   4. Waar Tibma en haar Hemrick ende 

Aengiumer  haar Hemrick soo binnen dijks als buitendijks scheidt.   

310.    

Jfr Aalke van Roorda weduwe van Jukema, en Rixt van Roorda e.h. van Wytse van Emingha, 

wonend te Wirdum, erfgenamen van wln Jfr Hylck van Galema, wed van Hero Ockinga, bij 

testament van deselve Ockinga.    CONTRA   Burgemeester en schepenen der stad Franeker.   

Het HOFF cond de gedaagde de impt te betalen de somme van 400 g.glds.; met schaden etc.     

 

27 november 1601.    

Jan Willems en Pauwels Gerbrands dr. e.l. burgers in Leeuwarden, in conv en reconcv.   

CONTRA    Pieter Gerbrands te Oostermeer, als principaal borge en debiteur van Frerick 

Gerbrands zijn broeder ged in conv en impt in reconventie.   Het HOFF doende recht in 

conventie op de verzochte presentatien, cond de ged. te namptificeren 48 car. gld. en ten 

principale in factis.      

311. 

29 nov. 1601.     

Gerrijd Jacobs Medenblijck Triumphant.    CONTRA   Hille Oenes, te Collum deselve Hille 

en Jan Oenes, opposant.    Sytse Bottes, Meinke Alberts, en Harmen Mosel, protestanten; 

Marten Martens van wegen Henrick van Wetten, coper en zij tesamen gedaagden.       ... op 

decreet ordonnerende dat de koop van de huizinge nogmaals over kerk en gerecht 

gepreoclameerd zullen worden, op de 20

e

 januari naastkomende. en de opposanten zulks te 

gehengen en gedogen; en schuldeloos en schadeloos af te doen. en in de kosten, alsmede  de 

kooppeningen , indien hij aan de koop geraakt.    

 

Wibrand van Ailva; en Hans van Oestheym hopman van een vendel soldaten als voogd over 

Trijnke Galema als intresseerde personen tesamen intervenierende voor Sipke Innes hun 

landzate.    CONTRA    Sibrand Keimpes en Tyalling Oenes als kerkvoogden van Werega 

(Warga) resumerende de proceduren bij Tiete Popma. en Haie Epes in de vs. qualiteit 

gesustineerd.   ...niet ontfangbaar.....        

312.      

Auck Robijns dr wed. van Rein Watses te Sexbierum.   CONTRA    Lyeuwe   Fopma tot 

Ae.... ?In Factis.       

 

Doitse Ritsers , Hancke Wobbes Pieter Tyercx en de wed van Tyetse Andries en Jel Johannis,    

CONTRA    Allard Feckes burgemeester van Leeuwarderadeel.   Het HOFF cond de 

geappelleerde met de requiranten in......... te procederen, ende tot dien einde zijn bescheid, op 

Fedde Harmens en zijn huisvrouw, te brengen binnen veertien dagen naastkomende, bij 

gebreke vandien, de selve tijd verstreken zijn de ende verstekt hem van zijn recht van 

preferentie. en cond de gereq. mede in de kosten.        



 

Jr. Willem van Zuilen van Nijevelt, voor hem en vanwege de erfgenamen van Franchois van 

Sneeck, in leven burgemeester te Utrecht, zijn voormond voor dezelven, onder verband van 

goederen de rato caverende.   CONTRA   Hendrik Harmens  In Factis.        

 

Jacob Harmens brouwer, burger binnen Leeuwarden.    CONTRA   Rennert    Binnerts.  

 Niet Ontvangbaar.      

313.  

Cornelis Dircks zn wonend op de Ruigewaard, interv. voor Tonis Jacobs  schipper.   

CONTRA   Baardt Willems wonend te Bouwenclooster.   ... verklaart het vonnis van de 

nederrechter ten principale recht gedaan, etc...    

 

Tyaard Dircks burger binnen Franeker, voor hem en onder hypotheek van Goederen, en c.d.r. 

voor Auck Ebe dr zijn e.h.   CONTRA   Dirck Cornelisz te Kollum.   Het HOFF cond de 

gedaagde de impt te betalen de somma van 79 car. gld 7 strs; met schaden etc. overigens niet 

ontvangbaar en in de kosten tot s' HOFFs taxatie.       

 

Jan Jans en Jantien Sytse dr. e.l. Tyerck Wytses en Claes Alberts als cessie hebbende van 

Sybrant Pauwels impt.   CONTRA    Poppe Douwes en Trijn Claas dr. e.l. te Tirns    Het 

HOFF cond de gedaagden om de presentatien door de impt bij eisch gedaan, te betalen de 

somma van 600 g.gld.; salff deductie; met schaden en interessen en in de kosten tot s'HOFFs 

tauxatie.        

314.      

Joost Jans en Jan Jans administrateurs van de geestelijke goederen in   Schalsum.    CONTRA   

De heeren Gedeputeerde Staten geintervenieerd hebende voor Lyeubck Jacobs dr. haar 

meyersche.   Het HOFF tauxerende de renten en profijten op 89car. gld 9 strs; ordineert dat 

de penningen van de voorschreven somma, voor zo vele de verkochte profijten daarinne 

geroerd aangaat; jegens de selve haar voortgang zal hebben; en on redenen compenseert de 

kosten.      

 

Pieter van Bachelrade (?) te Amsterdam; als cessie en transport hebbende van Anton 

Boonhoff mede aldaar, impt en geexcipieerde.   CONTRA    Isbrandt    Andringa, excipient. 

Het HOFF rejecterende de exceptie condemneert de gedaagde peremptoir te antwoorden.  

       

Syoucke en Johannes Johannes appellanten   CONTRA    Trijnke Agges met haar kinderen. 

Geappelleerde.       

 

Aarend Binnerts als cessie hebbende van Ipcke Ipckes Algera impt.   CONTRA   Sibe 

Taeckes te Stiens.    Het HOFF cond de ged. de impt te betalen de somma van 116 car.gld. 

met schade en intressen sedert de litescontestatie gehad; etc; tot de volle betalingen en in de 

kosten tot s'HOFFs taxatie.    

314.    

Fonger Jelgers en Willem Stevens de jonge, te St. Jac. Par. impt in conv en ged in reconv.   

CONTRA    Neel Adriaans dr. mede aldaar, ged en eiseres ; in conv en reconv.   Het HOFF 

cond de gedaagde de impt te betalen de somma van 250 car. gld. op de eerste meidagen '98 

en '99 verschenen; en nog alle volgende meidagen zolang tot de somma van 800 g.gld betaald 

is, met schaden etc; En in reconventie recht doende verklaart de gedaagden met hun 

presentatie te mogen volstaan; voor de commissaris van den hove te liquideren en 

verrekenen; en daaraf eintelijk slot te maken. en overigens niet ontvangbaar.      

 

Poppe van Andringha althans wonend op Ameland; en Jr. Sem van der Does te Beetgum; als 

cur lit. over Isbrand Andringa als erfg. mediate en immediate van wijlen Tyalling Andringha 



hun vader en Rienck Andringha hun oom. Triumphant   CONTRA       Mr Eecke Isbrandi als 

vomacht van de erfgenamen van Jacob Sixma als geresumeerd hebbende de proceduren bij 

Tyalling Sixma voor hem en vanwege zijn zuster geresumeerd.  Het HOFF tauxerende de 

voorschreven profijten en emolumenten; van de 21 pm lands in de proceduren uitgedrukt; ter 

somma van 1370 car. gld en twee stuivers; ord. dat (de betaling) van de voorschreven somma 

zijn voortgang zal hebben.     

315.    

Jacob Canter van Oosten impt    CONTRA    Betke Minnerts dr. In Factis. 

 

Cornelis Jelles impt   CONTRA   De procureur generaal en de rentmeester der Domeinen. In 

Factis     Hette Hettes Benesma (?) gewezen schrijver van de Hopman Holdstein; en het recht 

hebbende van de selve; en in die qual. het echt hebbende van Ritske Florijs; Geert Jans, Dirck 

Mollema; en Gillis Grave, als gewezen pachtenaars, van de generale middelen in Groningen 

na de deductie en de veroveringe van Groningen; en hem onder verband van goederen 

sterkmakende voor hen.   CONTRA    Jan Mircx en Jacob van Marssum. In Factis    

 

Wibrand van Ailua wonend tot Genum;    CONTRA   Feye van Roorda, en Gerrijd Eernts; 

voor hem zelve an als volmacht van de andere ingezetenen van Ferwerderadeel.   Het HOFF 

ord. partijen te compareren voor Lyklema die hen sal verenigen indien hij kan indien niet zich 

informeren op zekere POINCTEN:   Wat uitschryvinge bij de Gedeputeerde Staten is gedaan; 

aangaande de landsdage ten processe geroerd. (317)  Of deselve uitschrijvinge te 

recouvreren(?)    Hoe weinig dagen ijder landsdag in de specificatie ten processe overgelecht 

gemeldt geduurd heeft.    

4 december 1601   

Taeds Eercke dr wed van Obbe Asses als leg adm van haar kind.   CONTRA   Alle Feyckes.   

Het HOFF cond de gedaagde de impetrante te guaranderen costeloos en schadeloos te 

ontheffen van de borgtocht in den proceduren geroerd ende dienvolgende de impt te 

restitueren en betalen de somma van 228 gld 8 strs; met schaden en intressen etc. in in de 

kosten tot s'HOFFs taxatie. 

 

Gatse van Andringha wonende te Sneek voor hemzelven en als conjunta persona en macht 

hebbende van Lijsbeth Andringha zijn zuster en als cessie en transport hebbende van Hylcke 

Piers zn te Trophorne impetrant; in eiser in conv.en ged in reconventie.   CONTRA    Jacoba 

Hemmema voor haar en het recht hebbende van haar dochter.    Het HOFF cond. de gedaagde 

de impetrant te betalen de somma van 200 g.glds met de schade en intressen; wijst partijen in 

faicten contrarie En in reconventie recht doende, cond de gedaagde de impt te betalen de 

somma van 200 g.gld. met schaden en intressen. etc. en compenseert de kosten.    

318.    

Floris Simens wonend op Hardegarijp    CONTRA   Warner Alberts op Hardegarijp.   Het 

HOFF doet te niete het vonnisse van de nederrechter en bij nieuwe sententie doende recht 

cond. de gedaagde, originaal de geappelleerde te betalen de somma van de somma van 15 

goudgulden en verklaart de impt in zijn vordere eis niet ontvankelijk; en overigens niet 

bezwaard. en cond de appellanten in de kosten tot s'HOFFs taxatie.     

7 december 1601.  

Doutien en Gertien Schelte drs; beide omtrent 14 jaren oud; geadsumeert Bauck Syouke dr 

hun oldemoeder;   CONTRA    Tyerck Rijeurdts zn Bandts te Franeker.; Abbe Poppes te 

Bolsward; en Jan Franszn te Bolsward.   In Factis; binnen 10 dagen peremptoir te 

antwoorden, en om middelertijd hun oom Meye Poppes te doen oproepen.     

 

Jarich en Poppe Wtse zonen als voormonden en curateurs van Willem Claass kinderen bij 

Jantien Wtse dr hun zuster;   CONTRA   Dr. Suffridus Nijenhuis als cur over Jonge Sibrands 

kinderen.   Het HOFF restitueert de impetrant in hun qual. tegens verloop van tijden sampt 



alle schadelijke attentaten neffens de erffenisse van Claas Willems en anderszins gedaan, 

dienvolgens condemneert henlieden de erffenisse te mogen o.......    en cond de gedaagde 

zulks te gehengen en te gedogen. ............ 

319.   

8 december 1601   Syurd, Hobbe Baard triumphant;   CONTRA   Trijn Jans dr wed van wln 

Sijbe Sydts zn. te Marssum In Factis    

 

Dirck Claasz binnen Leeuwarden   CONTRA   Johannes Hemstra c.d.r voor Toentien 

Willems zijn huisvrouw.   .. cond. de ged. de impt. te betalen de somme van 307 car gld. en 

13 strs. met schaden etc en compenseert de kosten.      

 

Jacob Canter van Oosten te Driesum req, in conv en in reconv.   CONTRA   Mr. Johannes 

Frankena advocaat van de Hove uit naam van Betteken Mennerts dr. zijn huisvrouw en cav. 

de rato. (id)    Partijen in convetnie te compareren voor Lyklema die hun zal verenigen ....; in 

reconventie: naar uitwijzing van lot of anders, de gemene erfgoederen ten processe geroerd 

met de Req.  te delen. en te laten volgen; met schaden en intressen.  (320.)   POINCTEN:  In 

wat jaren de meloiratie in de specificatie overgelegd .... zijn geschied.    Oft die notelijk of 

ook perfijttelijk zijn gedaan    Wat voor reparatien en melioratien bij hem req. aan de dijken 

zijn gedaan.     Oft een dijksrecht aldaaer opgerecht is dat hetgene boven ordinaris is tot laste 

van de grondheren zou komen hetzelve dijksrecht te recouvreren.       

 

Berend Dirks tot Nijehuizum en Anne Tyerks in IJlst vanwege hunhuisvrouwen  CONTRA   

Haring Rennerds te Nijehuizum.   POINCTEN:    Hoeveel landen de    appellanten toekomen 

in de zate bij de geappelleerde gehuurd en in wie .  Wanneer de geappelleerde de 200 g.gld 

ontvangen heeft.  Oft de geappelleerde meer van de appellant vordert als een derdeparte van 

taxatien en huizen; en melioratien van de nederrechter.    En wie de resterende derdepart 

toebehoren.   

321.    17 dec. 1601.    

Jan van Loon als curator van Erasmus Griff.   CONTRA   Jacob Claass.   Het HOFF geeft de 

requirant de tijd van drie weken om zijn productie van getuigen te mogen doen.       

 

Jfr. Bieuck van Ailinge (Ailva?) Andries Hiddema en mr Claas Can intervenierende en onder 

verband van goederen voor Jelderd Rabbodus, Piebe Piebes en Jan Jelkes hun landzaten, 

Impt.    CONTRA   Wiglius Aytta als voogd van Cunera Teetlum zijn huisvrouw en 

intervenierende voor Pieter Teetlum zijn huisvrouwen vader, en Jacob Sibrands zijn landzate.    

Het HOFF rejecterende de exceptie cond de ged peremptoir te antwoorden.      

 

Sipcke Attes te Oosterzee;    CONTRA   Tinco van Oenema Grietman van Schoterland voor 

hem en als conjuncta persona   van Siberch Tinco dr. zijn moeder, en Mathijs en Sibrand 

Oenema zijn broeder en zuster en caverende de rato.  Het HOFF verklaart de gedaagden met 

zijn gedane presentatie voor de interlocutoire sententie gedaan van alle de landen van Ebe 

Sines en Sine Ebes in voegen die voor de sententie in dato 20 december 1540 en de baer 

daarop van de 14

e

 december 1541 gevolgd, zijn geweest in een massa te laten brengen en 

tusschen partijen zowel in gronden als floreen rente, hooftgras, hooftgras gelijk en dagmad 

,dagmad gelijk, half en half te laten scheiden, te mogen volstaan en de impetrant bovendien 

tot zijn eisch niet ontvangbaar en om redenen compenseert de kosten.    

322. 

10 dec 1601 

Barbara Sixma wed. van wijlen Jacob Sixma wonend op ter Bild; impt in conv en ged in rec.   

CONTRA   Mr. Eco Isbrandi volmacht van Jacob Sixma erfgenamen in plaatse van Tyalling 

Sixma gedaagde en eiser in conv en reconventie.   Het HOFF cond. de ged. in conv te laten 



volgen de helft van de zate lands, met vruchten etc.; en in reconventie recht doende verklaart 

de impt niet ontfangbaer.      

 

Vincent Vincents   CONTRA   Hotse Aisma voor hem en vanwege Siouck en Jelke Aysma, 

hun zusters en daarvoor conjuncta persona, en onder hypt van goederen, en c.d.r;   Laas 

Offkes vanwege Imck Buma zijn huisvrouw, en mede vanwege Gijsbert, Watse en Wybrand 

en Gerrit Buma. en Jelske de huisvrouw van Douwe Scheltes; zijn huisvrouwen broeders en 

zusters, eensgelijks onder hypotheek enz en deselve Hotsa Aysma en Laas voorschreven als 

voormonden voor de kinderen van Tyerck Buma.  (323) Tyerck en Lyueloff genaamd. Ende 

Jorrijt Jeltses te Menaam voor hem en voor zijn broeders Sicke Jellerd en Wijbe Jeltse zn. en 

Auck en Lipck Jeltse dr en als conj pers c.d.r.        Het HOFF ordineert de gedaagden hun 

presentatien costeloos en schadeloos af te doen.     

 

Lyeuwe Jans te Kollum voor hem en Auck Hebbe Sinda dr. zijn huisvr. als erfgenaam van 

Mock Heddema haar halfzuster; en in die qualiteit erfgen. van Tied Halbisma heur meuije.   

CONTRA   Douwe Galis en Claes Cornelis, als rechth. van Claes Martens als m.e.v. van 

Frouck Alberts dr. en Freerk Hendriks dr als man en voogd van Maaijke Joachums dr. zijn 

huisvr. en daarvoor caverende de rato. en mede procuratie hebbende van de curateurs van 

Alijt Alberts dr. weeskinderen. en in die qualiteit erfgenamen van Jan Claasz te Kollum.   Het 

HOFF doet teniete het vonnis van de nederrechter. en bij nieuwe sententie recht doende 

condemneert Auck Sinda een der appellanten aan de gedaagden te betalen de somma van 

1125 2 g.gld. met schaden etc. en condemnerende de appellanten aan de geappelleerden te 

laten volgen de onroerende goederen van Jan Claasz. met de helft der onroerende (?) 

goederen bij de vs. Jan en Tied Halbetsma in hun echt aangekocht, voor zovele de 

appellanten die possederen, sampt kosten en intressen en voorts niet ontvankelijk, en in de 

helft van de kosten en voor da andere helft compenseert de kosten.    

324.    

Jan Andrieszn en Griet Schelte dr. te Kollum   CONTRA   Gerrijt Hendriks te Surhuizum, 

voor hem en vanwege Ulck Piersdr.  zijn huisvrouw.   In Factis; Post Pontiani voor alle dilay.      

 

Anke Gerloffs dr. huisvrouw van Wlcke Wijbes te Tjerkwerd. met commen consent van deze   

CONTRA    Pieter Meintes te Schalsum, als vader en legitimus administrator van zijn knn. 

bij wln Tied Gerloffs dr; zijn overleden huisvrouw getogen. voor de ene helfte en Doutien 

Gerloffs dr. wed van Wibrand Timens binnen Bolsward.     

 

Tijs Jans, appellant,    CONTRA    Jan Piers, te Blesdijke     ..... 

 

Sipcke Jans dorprechter te Eesterga, voor hem en uit de naam vanwege de gemene 

ingezetenen van het dorp; voor zover hen concernerende door lasten en pondematen te 

hebben.   CONTRA   Poppe Bendix wed. van wln. Gerben Meintses.  

325.  

Anna Eelcke dr. huisvrouw van Jan Intses wonend te Koudum.   CONTRA   Pieter Ewes als 

bij de gerechte van Hemelumer Oldeferd geauth. cur. over Jan Intses, krankzinnig zijnde.     

Het HOFF cond de gedaagde om de impt te betalen de estimatie van de halve inboelen, ofte 

huisraden, dien de impt. en Jan Intses destijds van de verkopinge gehad hebben; met schade 

etc; ende dit onverkort ontscheidinge haar recht moghen verder ingebrachte goederen soo en 

als bevonden mag worden dat de impt de schulden staande de excipient voor de helfte gehad 

is te dragen en om redenen compenseert de kosten.      

Jelle Jans    CONTRA   Alle Rinnerts.   .. in het 7

e

 en 8

e

 artikel van zijn antwoord niet 

bezwaard bij het vonnis van de nederrechter;  en cond. hem in de kosten tot s'HOFFs 

tauxatie.       

 



Jelle Jans in Oldega    CONTRA    Alle Rennerds aldaar.   Het HOFF doet teniet het vonnis 

van de nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende condemneert de appellant originaal 

aan de geappelleerde te betalen de helft van 40 goudgulden, met schaden en intressen; etc. en 

verder niet ontvankelijk. Onverkort zijn recht bij geappelleerde's huisvrouw bij nieuwe 

instantie en compenseert de kosten.    

326.    

Jelle Jans CONTRA  Alle Rinnerds   Het HOFF doet te niete het vonnis van 

de nederrechter; en bij nieuwe sententie recht doende; cond. de appellant originaal de impt te 

betalen de helft van 50 g.gld. met schaden etc.; de principale somma herkomende van de 

verkoop van eeken; voorts niet ontvangbaar afgezien het recht van de appellant tegen zijn 

huisvrouw, en compenseert de kosten.  

     

Jacob Jans bijzitter van het gerecht van Collumerland, als geauth cur. over Wyts Rommerts 

dr.; om rekening en bewijs van reliquia te ontvangen van Douwe Femmes als voormond over 

Wyts voorschr.    CONTRA   Douwe Femmes als curator over Wyts Rommerts dr.    .... niet 

ontfangbaar; en ord partijen alsnoch te compareren voor de commissaris van den Hove die 

hun zal interrogeren op zekere POINCTEN van Offitie:      Te vragen naar de namen van 

degenen die de woldlanden in de procedure gemeld gebruikt heeft.    Wat en hoeveel de 

gebruiker daarvoor jaarlijks aan de landheer beloofd en betaald heeft.    Wat de naastlegers 

opgebracht hebben, (die) zij gebruiken.    Oft de meijer van Aengiumerland alhieren inhuurd, 

oft hij revererentien heeft.    Oft de gebruiker van de landen geen geschenk gegeven heeft.    

Wanneer de huiringen met de vs. meijer gemaakt is geweest.    Wanner de zelve meijer voor 

de gehuurde landen niet ...... huren geeft als anderen omslagen mede vrij van huizinge 

wesende.     

327.    

Sibout Intses Triumphant   CONTRA   Bocke van Humalda; Pieter Remmelts en Heyn 

Doeckes als administrateurs van de armen binnen Tzummarum   In Factis.  Sibrand Renicx 

impt   CONTRA   Inpke (Impke?) Jacobs. ged. In Factis 

    

Barbara Jans dr. wed wln. Mewis Jacobs als wett voortst v.d. knn bij de vs Mewis. te 

Dokkum.   CONTRA   Jelger van Feitsma raad en rentmr. generaal.  EN  Dirck Douwes en 

Jan Hendriks voormond over de weesknn van wln. Adie   Lamberts.     In factis.    

 

De Heeren Gedeputeerden   CONTRA   Rommert Gerlijffs excipient;   Het HOFF 

rejecterende de exceptie, con de ged. premptoir te antwoorden , reserverende de kosten, ot het 

uitdragen der zake.    

 

Offke en Jelger Feitsma als voormonden over Tzalling Camstra. sampt Jan Loo nom uxoris 

erfgenaam van Ulrich Abbes, cessie hebbende van Mr. Georg Godefridi, Rd.Ord. en de 

erfgenamen van Gale (?) Feckes als de onbetaalde crediteuren van Allard Syrxma.    

CONTRA   Maria van Syrxma.  In Factis.    

328.    

Andries Paulij wonende te Hantumhuizen vanwege Mock Tamme dr zijn huisvr. onder 

verband van goederen en de rato caverende, mede recht hebbende van Tyepcke Tamme dr. 

zijn huisvrouw.   CONTRA   Tseetse Peima voor zich en dr Jacob Bouricius en Sixtus Peima 

als cur. over Beydske Peima en Worp Peima mede voor hen zelven. Het HOFF ord. de 

gerequireerden te gehengen en te gedogen dat bij commissaris van den hove voorts anders 

geprocedeerd wordt tot scheidinge van de partijen van de buitendijks landen, en aangevende 

en de req. daarvan te laten volgen hen bij teatament toegemaakt, met schaden etc.  

12 dec 1601.   

Johannnes Ludema predikant te Langweer.  Impt   CONTRA   Syurdt Harings te Ter Oele 

voor zich en als volmacht van de dorpen Oele, Dijken, Langweer en Boornzwaag.   Jeb 



Sytzes als volmacht van Broeck;   Tiete Tietes als volm van Ousterhaule;   Tsiebbe Sytses als 

volmacht van Ousternijega;    Epe Broers en Sibrant Hylckes als volm van Doniaga , St 

Nicolaasga en Tjerkgaast.  ende H.... Jans Loo als volmacht van Oldemeer.     In Factis.  

329.     

14. dec 1601.   

Lolke Tzummes     CONTRA   Dr. Carolus Cardanus pro se & c/ux  In factis. 

     

Ids Pieters burger binnen Franeker.   CONTRA   Eke Isbrands en Trijn Tyards dr. te Begum 

(?) exc.   peremptoir te antwoorden.    

15 dec 1601.   

Poppe Tammes tot Dongium voor hem an als recht van scheiding hebbende van Tamme 

Hinnes zijn vader.   CONTRA   Wlcke Isbrands onder verband van goederen en c.d.r. voor 

Eelck zijn huisvrouw.  Het HOFF cond de ged. de impt te betalen de somma van 100 g.gld. 

salff deductie hetgeen daarop betaald is; met schaden etc. tot de volle betalinge.      

 

Dirck Alberts te Wier; CONTRA    Douwe Nijenhuis, postulant te Leeuwarden.    Het HOFF 

cond de ged. de impt te betalen de somma vna 60 g.gld en 7 strs, en bovendien te leveren vier 

last wintergarst, mits bij de levering het geld ontvangende, met schaden etc. en mede in de 

kosten.      

330.  

Taecke van Hettinga wonende tot Hantum; bijzitter W. Dongeradeel;   CONTRA   Jr. Worp 

van Tyessens.    Het HOFF cond de gedaagde aan de impt te betalen ter zake van injuratien 

de somma van 40 g.glds; absolverende de gedaagden van de vordere eis; en verklaart de impt 

verder niet ontvangbaar.    

 

Sibrand Rienks, burger binnen Leeuwarden,    CONTRA   Johannes Hemstra en Toentie 

Willems dr. e.l.; cond de gedaagde te namptificeren de somma van 69 Car. Gld.    

16 dec 1601   

Jacob van Loo deurwaarder van de Comptoir impt,  CONTRA   Claes Janckes en Hendrik 

Oldendorp.   In Factis voor alle dilay.      

 

Jan Bonnes Lyklema te Tjallehuizum, impt   CONTRA   Enne Keimpes Ennema, en Hotse 

Piers Lyklema, tot IJsbrechtum, voor hem en als volm. van Hette Piers zijn broeder; Sijds en 

Bot Piers drs; zijn zusters.   ... verklaart de impt. niet ontvangbaar.    

331.     

Gercke Pieters Sickema en Andries Thomas burgers in Leeuwarden;   als voorm over Jan 

Lamberts ; Dirck Alewijns muntmeester voor hem en zijn zwager Balthasar Jachot; Dirck 

Henricks koopman, te Amsterdam, van brieven van executorien.   CONTRA   Cornelis 

Corneliszn van Aengium voor hem en vanwege Agneta Ipcke dr zijn wijff.    ... schadeloos 

aff te doen.       

 

Coert Andries als man en voogd van Trijn Hessels dr. burgers binnen Leeuwarden    

CONTRA    Sibbel Gerbrands als conjuncta persona van Emck Gerbrands haar zuster;   ... bij 

het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.    

17 dec 1601    

De Gedeputeerde Staten van Friesland impt.   CONTRA   Uble Wierds. Ged.   -- 

332.   

Mr Jan Lions (?) burger en chirurgijn te Leeuwarden.   CONTRA   Sentius Sentius ged.    ... 

cond de gedaaagde te namptificeren 70 g.gld.    

 

Doorgehaald: Rixt Ebe dr. te Sneek wed Auke Syurds en erfgenaam van wln Sipcke Ebes.       



Henne Syurds imt in conv. en ged. in reconv.   CONTRA   Rixt Ebe dr. voor haar zelf en de 

weeskinderen van wln Dijuwer Ebe dr. en c.d.r. als meuije en conj. pers voor Sipcke Ebe dr. 

haar broeder. onder verb. van inventaris.    Het HOFF compenserende (?) de pretensien van 

partijen aen wederzijden tegen elks anderen condemneert de impetrany in reconventionis, en 

de gedaagde in conc. aan de originaal eiser, de somma van 90 g.gld en 12 stuivers met de 

intressen sedert 18 juni 1575 gehadt en geleden ... tot de volle betaling. Blijvende de impt. 

conventionis salff recht neffens de kosten van 5 prijzen in de processe gementioneerd; 

resereerende mede de gedaagde in conventie bij nieuwe instantoie har recht neggens de helft 

van 40 g.gld 21 strs. in de ged. in conventionis, gementioneerd, die de originaal impt van 

Feyke Tatmans, wegens des gedaagdes wijlen broeder Sipke Ebes zoude hebben genoten. .... 

en om redenen compenseert de kosten.    

333.    

Sape Stijls... (?) in Warregae als mede voormond over Ewer Stijke (?) dr; en mede uit de 

naam van Foeck St...  en zijn medevoormond geadsisteert met Sipke Jans. Impt    CONTRA    

Janke Douwes wed te Oosterbierum te Kahool, in de name en als voorst. van Dirck Douwes 

haar zoon bij wijlen Douwe Dirks in echte geprocr.    Het HOFF cond de gedaagde aan de 

impt. ( ) van de defloratie in questie te betalen tweehondert een en twintig golden guldens 21 

strs 14 penningen; verklarende de impetrant tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar.     

Anna Pieter van Bolingens(?) wed. Req.   CONTRA   Griet Joachims dr. wed van Jan Freriks 

haar onthoudende in Hollum. In Factis     

 

Anna Pieter van Boenings wed, req.   CONTRA   Dr. Doecke Eemingha en Govert 

Benedictus Franchet gereq. In Factis. 

     

Lijuwe van Jukama Rd Ord. voor hem en als voogd van Jfrfr. Tietke van Burmania zijn 

huisvr. en c.d.r.   CONTRA   Jfr Margaretha van Botnia wed wln Jhr. Rienk van Emingha 

voor haar en als wett voorst v.d. kinderen.   Het HOFF verklaart de eiser niet ontvangbaar; 

onverkort zijn recht, als Jacob van Marssum .... etc. en mede in de kosten.    

334.  

18 dec 1601.    

Jan Hendriks Jarichs als cessie hebbende van Jurgien Rienks burger en biersteker binnen 

Leeuwarden.   CONTRA   Sibolt Douwes en Freerck Pauwels dr. e.l. wonende in de 

Soltkampen.  In factis.  

      

Wiglius Aytta tot Swichum impt   CONTRA    Wybrand Aytta van Swichum.   Het HOFF 

verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie niet ontvankelijk.       

 

Jelle Broers secretaris van Haskerland en Jeb Syts(es?) beide wonend in de Broek, volm. voor 

de ingezetenen.  CONTRA   De magistraat en wethouders der steede Sneek. Het 

HOFF verklaart de klok in kwestie ter somma van 450 car. gld ordineert dat de vs somma 

haar voortgang zal vinden ende om redenen compenseert de kosten.    

335.   

19 dec 1601   Joost Bee(r)ns koopman in Harlingen als voogd van Aacht Cronenburg zijn 

huisvrouw. c.d.r.   CONTRA   Aacht Tonis dr ged en onder verband van goederen caverende 

de rato voor Pier Claas zn haar man .    

 

Jan Jacobs tot Elsloo req.   CONTRA    Syurd Everts te Oosterwolde.;   Het HOFF Taxerende 

de schulden met de intressen etc ten processe geroerd, ter estimatie van 42 c.gld en 12 strs 

cond de ged de req. te betalen de v.s somma. Verder niet ontvankelijk.  

     

Tijalling Jans tot Mackum    CONTRA    Jelle Simons voor hem zelven en c.d.r. voor Anna 

Brines (?) geapp.    Niet bezwaard door het vonnis van de nederrechter.     



336.  

Foppe van Groustins Rd. Ord. van brieven van Executien.   CONTRA    Frans Jans te 

Berlicum als cur over Franske Pieters dr. en Cornelis Sickes als curator over Jouck Pieters dr. 

zijn huisvrouw. als erfgenamen van Jffr. Hijlck Oenthiema ; Cornelis Dirks en Claes Simons 

kopers; en Jouck Feyte dr voor haar en haar kinderen.    Het HOFF adproberende de 

besognien van de deurwaarder, dat de betreffende de koop van land, daarinne geroerd nog 

eenmaal geproclameerd zal woren (etc) op de 26 januari eerstvolgende. De gedaagde zulks te 

gehengen en gedogen en hun oppositien schuldeloos af te doen.    

 

Brand Pieters  CONTRA    Anna Douwe dr.  Het HOFF gehoord de eed; acht de appellant bij 

het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.    

337.     

Ancke Dirks dr. Triumphant en gereq.    CONTRA   Dr. Otto Swalue gecond en Req.   Het 

HOFF ontsecht de gecondemneerde de Req. zijn verzoek en cond. haar in de kosten       

 

Jarich Heres burgemeester der Stede Bolsward impt    CONTRA    Aarend Jans. Te 

namptificeren 331 Car gld.       

 

Doorgehaald Joost Benis te Harlingen. (zie hiervoor: Joost Beerns (!)        

 

Piet Jeltse wed voor haar en als moeder en wett voorst over haar knn bij Jeltse Wols     

CONTRA    Romck Poppe dr.     ... te compareren voor de comissaris ...     

338.      

Dr Tyalling van Eyssinga te Marssum wett voorst van zijn kinderen bij Jfr Womck Heringa 

en Pieter van Eijssinga te Raard, als voogd van Jfr Foockel van Heringa en in die kwaliteit 

erfg. mediate en immediate van wijlen Ede en Ade van Heringha resp vader en oude vader       

CONTRA   Jelke Greults mede administrator van de geestelijke goederen in Sibrandaburen 

en Peke Hans zn lasthebbende van de gemeente aldaar.  Poincten    Wanneer en aan wie 

Dirck Pauwels de ingezetenen heeft gedaan of hij het in possessie heeft genomen.    Oft 

tegens zijn kiesinge en nominatie oppositie is geweest.    Hoe de gemeente van Sibrandaburen 

(ge-?)koeren heeft de opkomsten van de prebende oft het jongerschap. in kwestie.    Ende oft 

dr. Fogelsang vanwege zijn zoon ook ontvangen heeft van de opkomsten van de zelve 

prebende oft jongerschap heeft gehad.      

339.     

Anna Wijbe dr wed van Pieter Hoochland te Sneek   CONTRA   Bewe Jans tot Oost(eser?) 

ged. en gecontumaceerde.  Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en holdende de 

akte van x april 1600 voor bekend cond. de ged. de impt te betalen de somma van 150 car gld 

met schade en intressen. 

    

Mr Regnerus Bras impt    CONTRA    Tyepcke Hepkes te Oostmahorn.    Het HOFF dezien 

de citatien verstekt de gedaagde en houdende de huurcedulle in dat 7 aug 1597 voor bekend, 

cond de gedaagde om de impt te betalen 192 g.gld met schaden en intressen.  

   

Simon Cornelis impetrant    CONTRA   Jan Rommerts en Bene Wijgers te Belckum ged en 

gec.   Het HOFF gezien de citatien en houdende de obligatie van 19 sept 1601 voor bekend 

cond .de ged. de impt. te leveren een groot maarschip suivel en twee lasten seumerkoren, 

salff deductie hetgeen daaropgeleverd is. met schaden etc.   

  

Jan Kempes voor hem en als voogd van Gebberg Dierts dr. zijn huisvrouw.   CONTRA    

Wijtse Lyeppes tot Lioessens. Gec.   .. gezien de citatien, verstekt de gedaagde en holdende 

voor bekend de obligatie van 24 mei 1600, cond de ged. de impt .te betalen de somma van 

218 g.gld. etc.      



 

Griet Jans dr wed van Pierke Tijsses als erfgen. van de zelfde ex test.   CONTRA   Cornelis 

Jans Spannenberger.   .. gezien de citatien verstekt de ged. en holden voor bekend de obligatie 

van 4 juli 1600 cond hem te betalen de somma van 27 car gld 3 str. 8 penningen.      

 

Claas Dirks als voormond over zijn broeder Pieter Dirks' weeskinderen.   CONTRA   Pieter 

Clases en Hots Dirks dr.    Het HOFF gezien de citatien cond de ged 50 g.gld zes 

penningen...... en in Factis.    

340.   

Mr. Menne Broersma impt   CONTRA   Hendrik Karstes hem dragende de proceduren en 

volmachten van Steggerda en gebruiker van de prebende in in de vs. dorpe. In Factis 

     

Haie van Scheltema impetrant;   CONTRA    Claas Bodes gewezen en Tsiesse Bottes, 

tegenw. dorprechters van den dorpe, Lioessens. Ged.   In factis.     

 

DE EERSTE RECHTDACH NA PONTIANUS IS GEWEEST DEN XIX JAN 1602.    

    

Gerrijd Wijpkes impetrant    CONTRA   Anne Haarsma vanwegen Hid , de wed van Douwe 

Jellis in haar qual.    

 

Gerrijt Wijpkes  CONTRA  Claes Alberts.   In factis.       

 

Sijerck Rommartha op Ameland als vader en leg. adm van Baucke Rommartha zijn zoon bij 

wijlen Atke Agge dr. geprcr. Triumphant.   CONTRA   Syurd Takes tot Pingjum en Wlcke 

Rinckes aldaar, vanwege Auck Take dr. zijn huisvrouw.   Het HOFF cond de gedaagde omme 

de gestelde borgtocht, de verkregenen surseantie (?) costeloos en schadeloos aff te doen. en 

dat de sententie zijn voortgang zal hebben, en dat de proceduren hier te land zullen blijven en 

genoegzaam te blijven, tot anders daarinne versien zal zijn en om redenen comp de kosten.  

    

Jancke Jacobs wonende opt Nijeland onder de klokslag van L'warden.   CONTRA   Gerrold 

Frans zn te Jelsum. Gereduceerde.   Verklaart de reducent bij de baar in kwestie niet 

bezwaard.    

 

Theus Pieters burger in Leeuwarden als cessie hebbende van Frans Martens en Jouck 

Cornelis dr. el; impt CONTRA   Wilcke Lyuwes.    Het HOFF cond. de gedaagde om de 

impt onder zijn presentetie int repliek gedaan te betalen de somma van eenhonderd gouden 

gulden met scheden etc. en cond hem in de kosten van den processe.   

 

Lyuwe Lubberts en Menck Ide dr. wonende tot Warstiens (?)   CONTRA   Feycke Hoytes op 

het bild als cur. over Jan Jans binnen Menaldum als borge etc. en onder verband zijner 

goederen voor Sibbel Haytse dr.   Het HOFF. cond de gedaagde om de impt te betalen de 

somma van 900 g.gld van 28 strs het stuk, met nog drie car gld, 9 strs; 10 penn.; dien des de 

impt. te laten de mobile goederen in den libelle uittgedrukt. met schaden etc.     

342.  

Job Sijtses en Eilert Tijss; als volm. van Tjerkgaast, Boornzwaag, Langweer, Doniaga, 

Dijken, Broeck, Haule, Nijega, Ouwer, en Giongrijp, imptn.   CONTRA  Pieter Meines en 

Ige Barels als volm. van den dorpe St. Nicolaasga.   Het HOFF verklaart de baar in kwestie 

executabel. 

    

Den 21 januari 1602.    

De Gasthuisvoogden binnen Leeuwarden   CONTRA   Jelle Eelckes te Oostermeer. Het 

HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris.....   indien niet, aldaar oculair 



inspectie te nemen van de leijen in kwestie; en de situatie vandien, met de sloten rondomme, 

in deselve gelegen, voorts hem informeren waar de kooltuin in de procedure geroert, is 

gelegen, en de Gasthuis hutte heeft gestaan; Item roerende het wandelbrieff, met A.A en het 

Mainctenu met B.B in de eerste en tweede artikel geroerd, van de gasthuisvoogden in cas van 

Mainctenu voor Eissinga is overgegeven; gementioneerd. zijn informatie zullen bij geschrifte 

en den hove rapport doen.    

 

Willem Lyuwes imp   CONTRA  Gerben Jans en Habel Berns  In Factis.       

 

Menne Freerks   CONTRA   Jacob Jans.   In Factis.    

343.  

Dr. Baarte Idsaerda nom libr.   CONTRA   Douwe Hans Mis..ringh? en Sicke Sibrands 

curateurs tot de onjarige kinderen van Hans Pieters en Tet Jelle dr, e.l. ged en gecond.      

Te compareren voor Lyklema.     POINCTEN;   Hoe groot de vierdepart van de pondematen 

volgens de huurcedulle in de processe geroerd ende wie de andere parten van Bock Rijkstera 

zate toe behoeren.   Hoe groot Bochrijckster zate van olds is geweest.     Oft onder deselve 

ook buitenlanden worden gebruikt en wie deselve toebehoren.    

 

Jacob Jans Schelingwou, req.   CONTRA   Govert Tyepckes cum uxore. Alsnog hun 

proceduren te mogen voeren.    

 

Jan Pieter van Menaam, burger in Leeuwarden.   CONTRA    Hessel Ruurds; Heble Jelles en 

Isbrans Sems. .... te comparenen ... geen poincten.    

344.    

Wlcke Lyuwes burger in Leeuwarden voor hem en als voogd van Anne Jauke dr. zijn 

huisvrouw, en c.d.r. onder verband van goederen.   CONTRA    Tyerck Gerrijds als volmacht 

van Allard Clant burgemeester te Kampen.  Het HOFF doet teniete het vonnisse......  en bij 

nieuwe sententie recht doende verklaart de appellant verklaart de geappelleerde de 

kooppenningen in kwestie ge prefereerd te zijn, dienvolgens cond de geapp. om de penningen 

bij hem uit krachte van de uitspraak ontvangen zovele onder de Hove te brengen dat de 

appellant daaraan zijn daaraan zijn achterwezen; met de interessen vandien zal mogen 

bekomen en om redenen compenseert de kosten.      

 

Jan Dirks tot Ferwerd Req.   CONTRA   Isbrand en Janke Jacobs In Factis voor Hillema.       

 

Timen Frans zn te Bolsward, vanw. Bauck Douwe dr zijn huisvrouw, en als proc hebende van 

de erfgenamen van Gosse Hettes en Douwe Piers  zonen 

........... bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.    

345.    

Doutie en Grietke Schelte dr. beide onder de veertien jaren oud, geass. met Bauck Syoucke dr 

hun moeder impt.   CONTRA   Tyerck Ryeurdts Bandts.  en Aebbe Poppes binnen Bolsward 

en Jan Frans zn aldaar.    Het HOFF cond Tyerck Ryurdts Bandts een der gedaagden om hen 

curarteeur over de impetranten goederen te laten authoriseren, verklarende de impetrant tot 

zijn voredere eis niet onvangbaar.       

den 27 jan 1602.   

Rijtke Gercx en Rijtske Fongers dr. e.l.   CONTRA   Gerben Gerrijds tot Nijenhuis bij 

Dockum ged. In Factis.       

 

Douwe Abbes burger in Harlingen appellant   CONTRA    Haring Fongers old burgemeester 

te Bolsward, in zijn qual.  In Factis.      

 



Griet Claes dr. als moeder over haar kinderen bij Wlke Solkes getogen.   CONTRA  Feyte 

Wijbrands tot Grouw. Gereq.     Het HOFF verklaart de gerequireerde met zijn gedane 

presentatie te mogen volstaan, en voorts niet ontvangbaar.    

346.     

Dr Wibrand Aytta van Swichum wonend te Leeuwarden van brieven van inventaris.   

CONTRA   Jfr. Joost Aytta huisvrouw van Pieter Teetlum, en   Mr. Cornelis Ottespeer 

advocaat voor den Hove van Utrecht als volmacht van Serapius   Suringar (?) domheer te 

Utrecht. en Barbara Rheen.   Het HOFF ontsecht de gedaagde zijn verzoek en om redenen 

compenseert de kosten.   

 

Oeds Aarends voor hem en zijn medetriumphanten,    CONTRA   Johannes Hernes 

Ammema, gereq. en gedoemden. In Factis voor Ulenburg, binnen 4 maanden peremptoir en 

voor alle dilay.  

    

Aeltien Saekle zn te Baard voor hem en zijn huisvrouw.   CONTRA   Evert Annes en Lyeuts 

Sibrands e.l. te Bolsward.    

 

28 jan 1602.     

Heerke Hollis Smid. te Koudum.   CONTRA    Douwe Epema gereq.       

 

Agneta Hieronimus dr wed van Jelis Lentz.   CONTRA   Aelke Ritske dr.     

 

346.   

Feyke Wijbes te Dokkum, appl    CONTRA    Cleas Martens burger binnen Dokkum.    niet 

bezwaar bij het vonnis van de Nederrechter.     

 

Pieter Bonnes en Merck Bonnes tot Osingahuizen en Bauke Pibes, als vader en wett. 

voorstander van zijn kinderen bij Rixt Bonne dr.    CONTRA   Evert Merx burgemeester in 

de stad IJlst.    

 

Wopke Syurds  en Sible Ids zn voor hem en vanwege zijn moeder erfgenaam van wijlen Ids 

Hoeke dr. zijn overledene vader.  CONTRA   Barend Dirks zn. en Anne Tyerks nom Ux. 

Gereq.     

 

Hoeke Hollis Smid te Koudum impt.     CONTRA   Douwe Epema. ged  In Factis.    

 

Wouter Gerrijts en Ede Syurds geauth cur. van Gerrijt Lyuwes dr. Impt en Triumph.    

CONTRA    Claas Jans zn te Onze Lieve Vrouwen Parochie.     

347.     

Cornelis Pieters appl.   CONTRA   Sible Ighes tot Scharl. niet bezwaard door het vonnis van 

de nederrechter.    

 

29 jan 1602.    

Tyerck Jans als volmacht van Rodolphus Paulus gewezen pastoor te Tzummarum. zijn 

huisvrouwe vader.    CONTRA   Ulke Douwes te Tjummarrum.  

 

Tarquinius Gov (aards) volmacht van Albert Clant.  CONTRA   Joachim Hoppers Secretaris 

van Wijmbritseradeel.     

 

Tanneke Jacobs dr. wed van wijlen Tite Hetsma inden name en als erfgenamen van de zelve 

Hetsma, geresumeerd hebbende de proceduren bijnhem en als volm. van de v.s. Hetsma.    

CONTRA    Wopke Jarichs burger te Leeuwarden. voor hem en als erfgenamen ex 



testamento van wijlen Tyam Johannes dr. zijn overleden huisvrouw.    ... verklaart de 

gedaagde met zijn gedane presentatie te mogen volstaan. verklaart de impetrant in zijn eis en 

conclusie ontvangbaar, en in conventie recht doende cond de ged. de impt in reconv. te 

betalen de somma van 100 gouden guldens. met schaden etc...    

349.    

Wijger Freriks tot ........bij..   als last en procuratie hebbende van Gerrijt Freriks 

geauthoriseerde    curators over Steven en Tonis Tonis zonen en Catarina  Stevens dr.  in 

tijden echtelieden hun respectieve vader en moeder.   CONTRA   Jelke Ter Wijsghe en Fedde 

Remkes wonende te Rotsterhaule. In Factis voor Idsaerda.      

 

J. Renicus à Camminghe, Jr. Carel à Sternsee, Gijsbert Frans zn Ens burgemeester der stede 

Franeker; Pieter Augustinus Ens, Johannes Hernes Ammama; Hero Jans, Douwe Hoytes, 

Gerrijd Claaszn Ens, Willem Piters; Jacob Boyens Impt in conv ; ged in reconventie.    

CONTRA   De Magistraat der stede Franeker, voor hem zelven en intervenierende voor Jan 

Harings mede raad en Reyn Wijbes gewoon gemeensman, sampt Paulus Gemmenich als 

volmacht der selver stede ged in cond en Impt in reconventie.    

 

De Weeshuismeesters binnen Leeuwarden impt.   CONTRA   Jan Isbrans burger in 

Leeuwarden.    .. niet ontfanghbaar, onverkort hun rechten jegens de erfgenamen van Auke 

Annes,  zo zij vernemen zullen.     

 

350.    

Anne Douwes als last en procuratie hebbende van Sybren Hoytes en Johan Tyerks zonen 

erfgenamen van wln Wicke Tyerks. hun zuster.  CONTRA   Tsiets Aede (?) dr te Bolsward.   

de app. niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter.      

 

Merck Bonnes in der IJlst.   CONTRA   Tijs Simons herbergier in Sneek. In Factis.    

 

Walte Benedix voor hem zelve en voor zijn mede erfgenamen;   CONTRA   Ids Romkes 

wonens in Ter Oele , hem zeggende het recht verkregen hebbende van Pier Meines; voor 

deselve zich stellende ende intervenierende.    Het HOFF doet te niete het vonnisse van de 

Nederrechter, ende bij nieuwe Sententie recht doende, verklaart de protestatie wel en terecht 

gedaan te zijn, en cond de geappeleerde, van de vier pondematen maden in de middelschaer, 

gelegen aan des appellants zate te overlaten; (voor) 40 stuivers in de floreenrente so 

verschenen of nog te verschijnen etc. met schaden en intressen.     

351.        

febr 1602.     

Maike Jarichs wed van wln Wijbe Holckes.   CONTRA   De erfgenamen van wln Wijbe 

Holckes. In factis. 

 

Tyaard Dirks te Franeker voor hem en vanw. Auck zijn huisvrouw, en c.d.r.   CONTRA   

Griet Gerrijts dr. bij consent van Willem Jans, teemsmaker haren man, ende voornoemde 

Willem als volmacht van Belij Gerrits en Mr. Gabbe Meinsma als cur litis over Aalke Gerrijts 

dr. tesamen erfgenamen van Gerrijt Harmens en Jantien Jans dr.   Het HOFF cond de ged de 

impt te betlan de somma van 50 g.glds. met schaden etc.       

 

Brecht Tijaard Galis wed.  Triumphante.   CONTRA   Gerben Simens, burger binnen 

Harlingen voor hem en vanwege zijn huisvrouw, en c.d.r.   Het HOFF verklaart de vs. 

sententie van 602 car. gld. 6 strs. 2 penningen  executabel en cond de gedaagde de impt 

deselve somma te betalen. met schaden etc.    

352.    



Hanke Jelte zn te Beyum als geauth cur. over Sytske, Sytse Sybes nagelaten weeskind en ten 

verzoeke van dezelve old zijnde 16 jaren, geadsisteerd met haar moeder Jel Pieters dr. Impt    

CONTRA   Pieter  (Peter)  Roeloffs secretaris van Ferwerderadeel. als voogd en voormond 

over Wytske vs.   Het HOFF cond. de gedaagde de impt te doen rekeningen en bewijs van 

reliquia van de administratie die hij als voormond van de vs. Sytske goederen heeft gehad. of 

behoort gehad te hebben, ende het gemene reliqius zal worden te restitueren en betalen met 

schade en intressen van dien en cond hem mede in de kosten van het proces tot taxatie van 

het HOFF.       

 

Syurd Alles te Beets Req. in conv en in reconv.   CONTRA   Steven Wtses te Beets en de 

wed. van wln. Wytse Lyuwes voor haar en de kinderen resumerende de proceduren.   Het 

HOFF cond de gereq, om de reqiuranten om te doen rekeninge en bewijs van reliquia, van de 

administratie van hem over de req. goederen; sedert het slot van rekeningen van 12 sept 1584 

gehad of behoort gehad te hebben. en hetgeen in reliqius bevonden wordt, de req. te betalen 

met de schade en de interest. En dat de gerequireerden mede sullen verrrekenen alsulke 

goederen als de requirant betonen zal, in het voorschreven slot niet verrekend te zijn, 

onverkort de gerequireerde zijn recht, jegens malkanderen; zo en daartoe behoren als mede 

den requirants recht van bezwaringe of lasten tegens de andere erfgenamen, van wijlen Wtse 

Syurds. en de leningen administratie bij de vs, Wtse gehad en in reconventie recht doende 

verklaart de req in reconv. niet ontvangbaar.      

353.    

Wijbe Lyuwes en Jan Gerrijts als volmachten van het dorp Oudwoude. Appl   CONTRA    

Rincke Olpherts geappelleerde.    .. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.      

 

Jacob Jans burger in Leeuwarden en Rommert Gerloffs te Burum voor hem zelf en c.d.r 

ondere verband van goederen voor zijn mede erfgenamen in iederen graad staande.   

CONTRA    Trijn Martens e.h. van Heerman Jacobs binnen Leeuwarden als meuije en 

voorstander van Kempe Tyaerds.   Het HOFF verklarende het leen of benificie en q. ledig en 

vacant, cond de gedaagde te gehengen en te gedogen dat deselve bij de genen daartoe 

gerechtigd, zijnde met overroepinge, van de magistraat der stede Franeker, aan de bejaarde 

persoon volgens de fundatie, wilde (werde?)....  en tot de vorderen eis niet ontvangbaar.    

 

Syurd Hobbes Baard, triumph. en impt van brieven van executie.   CONTRA   Jan Frans zn 

van der Mei. gecond. en Trijn Jans dr. wed van Sybren Syds wonend tot Marssum 

(opposanen) en zij samen gedaagden.   Het HOFF adproberende de besognien van dewelke 

interponeert daarop decreet (?) ordineert daarop vande huisinge in de vs. besognien, geroerd, 

noch eenmaal over de kerke en het gerecht zal worden geproclameerd; op de tweede maart 

eerstkomend. en cond de tegenpartij zulks te gehengen en te gedogen. en haar gedane 

oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.     

354. 

Willem Pieters tot Tzum Requirant,  CONTRA   Andries Wijbes te Cubaard, als geauth. 

voorm. over het nagel. weeskind van Lyuwe Lyuwes, in leven gewoond hebbende tot Tzum 

en onder beneficie van inventaris erfgenaam.    In Factis.    

Den 3 febr 1602.    

Adriaan Jellis burger en bakker binnen Bolsward, als voogd van Rins Adriaans dr zijn 

huisvrouw en c.d.r. als erfgenaam van wln mr. Adriaan Posthumus, in leven postulant voor 

het gerecht van Kollumerland. te Kollum   CONTRA   Pieter Claasz en Elisabeth Claas dr. 

voor haar zelven en Jan Schellingwou als volmacht over Anchck Claasdr.    ... niet 

ontvangbaar...., en compenseert de kosten.     

 

De erfgenamen van wijlen Dirck Claass; namentlijk Gerrijd en Claes Dirks zonen sampt Hib 

Dirksdr. als geresumeerd hebbende de proceduren bij wln hun vader.   CONTRA       Feye 



van Roorda.    Het HOFF cond de ged. aan de impt te betalen ter zake van injurien, de somma 

van 38 g.g.ld. en voorts niet ontvangbaar. 

(355)    

De proc gen. als lasthebbende van de Gedeputeerden vanwege de Heerlijkheid Friesland.   

CONTRA   Jfr Ida van Loo wed van Johan Rattaller, in leven grtm van Tietjreksteradeel; 

voor haar zelven en mede als conjuncta persona en administratrix van Jfr. Margaretha van 

Rattaller, haar dochter en Wolfaart van Lezaan nu Grtm van T.t.dl. in de naam en als voogd 

van Jfr Wijweke alias Genoveva van Rattaller, zijn huisvrouw. in conv en en reconventie.   

Het HOFF wijst partijen in Factis in forma en in reconventie recht doende ord. de de 

gedaagde de venen in kwestie onder genoegzame cautie indien zulks namaals bevonden zal 

mogen worden, ..... en comp de kosten.     

 

Jan van Eelen impt  CONTRA   Tyalling van Botnia cur. o. Gale van Galema.   Het HOFF 

rejecterende de exceptien ; cond. de ged. peremptoir te antwoorden.  

356.  

Oliphardus Belida dienaar des goddelijken woords in Ferwerd.   CONTRA  Hans Douwes 

aldaar.    Het HOFF gehoord de eed tot versterkinge van zijn aangeven gedaan, cond de 

gedaagden de impt te betalen de somma van 98 car gld. en 5 strs. als resterende huur de 

eersten mei 1600 verschenen, en alle Martini en meidagen daarna nog te verschijnen telkens 

de helft van 63 goldguldens gedurende die jaartallen in de proceduren uitgedrukt. met 

schaden etc. tot de volle betalinge.    

 

Claas Hans zn en Trijn Dirks dr. el. te St Anna Parochie, u.n.v. en vanw de minderjarige 

weeskinderen van de vs. Trijn, bij wln Jan Claas geprocreerd.    CONTRA    Auke Douwes, 

als erfg. van Douwe Aukes, zijn vader en voor de vordere erfg. intervenierende   ..... 

niet ontfangbaar.       

357.  

Dirck Allards te Leeuwarden voor hem zelven en als m.e.v. van Geeske Oene dr. ende Pieter 

Adriaans voor hem en als m.e.v. van Reynu Jooste dr. en c.d.r.   CONTRA   Sypt Ritskes en    

Jan Dirks wonende tot Oldehoof in Humsterland. voor hem en c.d.r. voor Tet Jacobs dr. zijn 

huisvrouw. Ged.   Het HOFF cond Jan Dirks de impt te betalen 500 g.gld. als reste van .... 

met schaden etc. tot de volle betalinge geleden en voorts niet ontvankelijk.    

 

De 4 e februari 1602    

Pieter Pieters te Bolsward.   CONTRA   Jan Pieters Coninck. In Factis.    

 

Elisabeth Versteveren wed van Jelmer Jellis, voor haar en Jan Jelmers, Versteveren conrector 

te Sneek mede voor hem zelven en als conjuncta persona voor haar mede erfgenamen en 

onde benificie van inventaris van Maike Jelmers dr Versteveren haar respectieve Dochter en 

zuster. CONTRA  Laurens van der Voort.  In Factis.    

358.    

Gijsbert Laquart. Secr. van Wonseradeel, voor hemzelven en als man en voogd voor Marij 

Jans van der Heul, zijn echte huisvrouw en daarvoor de rato caverende.   CONTRA    Anne 

Douwes te Mackum en Ay Douwe dr hsvr. van Jan Tyerks mede aldaar.   Het HOFF, 

verklarende de opzegginge den gedaagde gedaan in des impts. landen in Hania Zate, met de 

halve pondemaat zaadland, de patroon toebehorende, wel en terecht gedaan te zijn. 

Condemneert de zelve gedaagde respektievelijk voor zoo veele in een ijder van hun is de vs. 

landen tot profijt van de impt. te ontwijken, en in eigendom te laten volgen, met de vruchten, 

profijten en emolumenten, bij hem daarvan sedert de eerste mei 1600 gehad en genoten; 

sampt schaden en intressen bij de impetrant gehad en geleden mag hebben, tot de volle 

relaxatie(?). Condemneert mede Ay een van de gedaagden, om de impt te betalen de somma 

van 73 g.gld. en 14 strs; van twee jaren landhuur, anno '98 en '99 verschenen, salff deductie 



hetgeen daarop betaald is, met schaden en intressen door het ontberen van die bij de impt 

gehad, geleden en nog te lijden, totte volle betaling vandien. en cond de gedaagden mede in 

de kosten van het proces tot s'HOFFs tauxatie.    

 

Heyn Heyns ende Gerland Gosse dr tot Pingjum, triumphanten, van brieven v. Executien.  

CONTRA   Claar Frerix cum uxore aldaar, en de vs Claas opposant, en verspierder, Hessel 

Lyuwes te Pingjum, koper en tesamen gedaagden.   Het HOFF adproberende de besognen 

interponeert daarop decreet, ordonnerende dat de koop noch eenmaal..... geproclameerd zal 

worden,..... op de 2 e maart aankomende.  en cond de koper tijdelijken zijn handen van de 

beloofde kooppenningen indien hij aan de koop geraakt te blijven, de gecondemneerden zulks 

te gehengen en gedogen, en de appelant zijn gedane opposietien schadeloos en kosteloos af te 

doen.     

359.    

Agge Hotses te Kollum gedoemde;   CONTRA   Leul Tyerks zn Buma te Kollum 

Triumphant.   Het HOFF oont zegt de req. zijn verzoek...... etc. en in de kosten.    

5 febr 1602.    

Gercke Pieters Sickema triumph;   CONTRA    Wlck Sicke dr gecondemneerde en Wlcke 

Isbrands. In factis     

 

Sybren Walta Impetrant    CONTRA    Lyuw(e) Ennes te Oosterend. In Factis.   

Douwe Tyards in Leeuwarden    CONTRA   Hendrik Oldendorp geapp. In Factis.  

 

Rei (vlek) ner Claaszn te Jelsum voor hemzelf en onder verband van goederen caverende de 

rato voor Rents en Phia Claas dr. zijn zusters.   CONTRA   Fedde Rinckes te Jelsum. 

 In Factis.      

 

Douwe Eelkes te Hantumhuizen voor hem en uit de naam van Lijsbeth Gerrijts dr. zijn e.h.   

CONTRA   Freerk Dirks te Weidum, als voormond over Gerrijd Dirks kinderen. In Factis.    

360.    

Jan Cornelis als last en procuratie hebbende van Hylck Cornelis Intes wed. voor haar zelve en 

als leg. adm voor haar kinderen bij de vs. Cornelis getogen.   CONTRA   Gerrijd Radijs als 

man en voogd van Auck Ritske dr zijn hsvr en in die qual erfg. van Ritske Sickes en Auck 

Claas dr haar wln ouders.    

 

Botte Jaens wonende te Westhem gedoemde en Req.    CONTRA   Obbe Obbes triumphant.   

.. ont zegt de req. zijn verzoek, ordinerende de procureur generaal, ten processe ...... ende 

recht van de heerlijkheid te verwaren, tegens de gereqiureerden.    

 

Jacob Tyaards als curateur over Lysbet Janke dr. impt van brieven van benificie van 

inventaris.   CONTRA   Sipke Syurds wonende te Dantumawolde voor hem zelven en zijn 

huisvrouw, sampt Jel Sipkes zijn dochter, en onder verb van goederen caverende de rato.  Het 

HOFF houdende de positien aan des gdaagdes zijden, voor ge....... ; gehoord de eed  ter 

versterkinge, van de impt bij welken hij verklaard heeft, de overgelegde inventaris, goe en 

oprecht te wezen, en daar nu in ?fundum crediteurum? niet gelaten te hebben het instrument 

de overgelegde brieven van benificie, van inventaris en condemneert de gedaagde te 

gehengen en te gedogen dat de impetrant het erfschap van d(i)en genoten en volgens om zijn 

gedane obpositien costeloos en schadeloos af te doen. en comp. de kosten.   (in de marge, 

onduidelijk waar tussen te voegen: mits stellende genoegzame cautie, ... etc)    

361.    

Piebe Sibrens en Rixt Wybe dr. Appellanten   CONTRA   Auke Fedde dr. geadsisteerd met 

Botte Dyurres haar man, wonend op de Snikzwaag, geappelleerde.     ....... bij het vonnis van 

de Nederrechter niet bezwaard. 



 

Marten Molles burger in Leeuwarden voor hem en vanwege Auck zijn zuster. Triumphant   

CONTRA    Lam Harmens dr. wed van Wln Lyuwe Mollis in leven secr. der stede Dokkum.

  

In Factis.    

 

Eelcke Sipkes wonende te Grijpskerk impt   CONTRA    Tating van Adeelen tot Berlicum als 

voormond over de weeskinderen van wijlen Binnerd van Heringha en Fookel van Roorda. in 

leven echtelieden.   Het HOFF cond. de gedaagde aan de impt. als erfgenaam van zijn ouders 

te laten volgen en doen hebben de helfte van de vijdehalve pondemate lands, in den 

proceduren uitgedrukt, met profijten emolumenten etc. en cond. de ged. in de kosten.    

 

Jelke Jeppema bij consent van Sibrand Jacobs haar man impt   CONTRA   Jacob Jepma 

burger binnen Leeuwarden.     Het HOFF gehoord de eed.... cond de ged. te procederen over 

de scheidinge en delinge van partijen vaders achtergelaten goederen. en de impt de helft te 

laten volgen. verde niet ontvangbaar.    

362.    

Pieter Binnerds burgemeester in Leeuwarden voor hem en als vader en wett. voorst over zijn 

dochter, bij Maike van Voorts zijn overleden hiusvrouw geprocreerd.    CONTRA     Ariean 

Jans zn en Barbara Rijks dr. echtelieden  ........    bij het vonnis van de nederrechter niet 

bezwaard.    

 

Neel Adriaans    CONTRA    Jan Jobs (Jebs?) te St Anna Parochie  als wett voorst van zijn 

zoon Job.   In Factis.     

 

Rijurdt Claesz als last hebbende van Pieter zijn zoon en in die qual. erfg. van Sick Sicke dr. 

de voorschr Pieters bestemoeder.    CONTRA   Johan Sipkes te Wijnaldum Het HOFF 

verklaart de ged. ongehouden te antwoorden.    

363.  

Tyerck Ryurdts zoon Bandts als voorm over Keimpe van Donia de Jonge.   CONTRA    

Monte Rienks. en Douwe Berends voor hem en nom ux. In Factis.    

Grietien Jans dr. wed van Tyrck Tijsses als erfg. van dezelve.   CONTRA   Rijxt Monte dr    

Het HOFF gezien de citatien verklaart de gedaagde contumax; en houdende het instrument in 

date 27 maart 1601 voor bekend, cond de gedaagde om de impt te betalen 212 car gld, 10 2 

str. en met schaden en interessen.    

 

Jan Tammes impt   CONTRA    Rintse Ables ged. en gecontumaceerde.   .. verklaart de 

gedaagde contumax en houdende het instrument van 6 juni 1599 voor bekend cond hem de 

impt. te betalen 20 2 g.gld. salf deductie, etc.    

 

Jan Blocq cum uxore   CONTRA    Harmen Harmens en Trijn Isbrands e.l te Finckum   

..........................verklaart de ged contumax en holdende het instrument van 6 dec 1600 voor 

bekend, cond Harmen aan de impt te betalen de somma van 90 g.glds.      

364. 

Wopke Jarichs en Dirck Wybrands als cessie hebbende van Laurens Michiels voor hem en 

vanwege Cunira zijn huisvrouw.   CONTRA    Haie Harmens en Griet Jans dr. e.l. ged en 

gecontumaceerde.   .... en houdende het instrument d.d. 7 april 1600 voor bekend, cond de 

ged. de impt te betalen 50 g.gld.  

 

Jan Jans  CONTRA  Jolle Heris en Dirckien Piers te Marrum. ged....en 

houdende het instrument in date 20 april 1601 voor bekend, cond de ged de impt te betalen 62 

car gld. 72 str. etc.      



 

Philippus van Tongeren in zijn kwaliteit geass. met Jan Geukes impt.   CONTRA   Bartel 

Jacobs. ged en gec.   verklaart de ged de impt te betalen 46 g.gld salff deductie...... etc.    

365.    

DE EERSTE RECHTDAG IN DE VASTEN IS GEWEEST DEN 23 FEBR. 1602.      

 

Uble Wierds als volmacht van Augustinusga   CONTRA   Hendrik Lefferts wonende tot 

Gerkesklooster.   ... bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.       

Pieter, Anne Mennes dorprechter in de Oldelamer, voor hem zelven en als wett voorst. van 

Anna zijn dochter impt en geexcipieerde.    CONTRA   Hendrik Jans van de Oldetrijne.      

Het HOFF verklaart de excipient ongeholden te wezen om met de impt ad litem te 

contesteren; ordinerende niettemin de ged om binnen 8 dagen na insinuatie te doen met een 

curateur ad litem te voorzien en volgens met de impt naar de ordinatie te procederen ; bij 

gebreecke van dien dat het HOFF op verzoek van de impetrant een curateur over de gedaagde 

zal autoriseren. Reserverende de kosten tot het eind van de principale zake.       

 

Hoyte Pieters te Weidum, als curator over Eets Douwe dr. tr.   CONTRA   Bauck Dirks dr te 

Bolsward, als het recht hebbende van haar kinderen intervenierende voor Wytske Jans 

Johannes Jelckes en Taeke Aenkes.   Het HOFF taxerende de schaden en onteresten van 36 

car. gld. 15 strs; dat ..........de selver somma haar voortgang zal hebben.    

366.    

Tyalling van Botnia te Weydum; Marten van Naarden te Bilgaard; en Sicke Frans te Salwert; 

voor hen zelve en als last en procuratie hebbende van de uitbuurster landen van Franeker.   

CONTRA    De burgemeesters ; raden en gezworen meente der stede Franeker.   Het HOFF 

cond de gereq. te gehengen en te gedogen dat de estimatie van de citatien van exceptie bij de 

heren der Requiranten verleend, zal grijpen voor zoveele de omslag van de 18 stuivers daarin 

mede begrepen zijn, om de onkosten der opgravinge der vaarten naar Dongjum ter tijd toe, 

partijen nopens de principale sake eijntelijke sententien gescheiden zullen zijn; ontzeggende 

de requiranten alsnog hun vorderen verzoek. 

 

Hoyte Piers als geauthoriseerde over een simpele persoon Eeds Douwe dr.   genoemd   

CONTRA   Timen Frans zn te Bolsward, als procuratie hebbende van de kinderen en resp 

kindskinderen van wijlen Hette Gosses en Douwe Piers zonen.   Het HOFF cond. de ged. aan 

de impt. te doen rekeningen en bewijs van administratie van wijlen Pier Hoytes, en wijlen 

Hette Gosses en Douwe vs. na zijn overlijden hehad hebben of behoorden te hebben, van de 

goederen van Eets Doecke dr. en hetgeen in reliquia is gevonden. .......   De impt te restitueren 

en betalen met de schaden en intressen vandien. Verder niet ontvankelijk.     

367. 

Wytse Pybes burger te Harlingen impt   CONTRA   Idsert Glins wonende op Dronrijp.   Het 

HOFF cond de ged om de impt te betalen de somma van 30 caroliguldens etc tot de volle 

betalinge. en mede in de kosten.     

 

Pier Annes burger en lakenkoper binnen Harlingen impt  CONTRA   Douwe    Barends 

schipper te Bolsward.   Het HOFF ord. de ged. peremptoir te antwoorden op de verzochte 

provijsie (?) en partijen voorts de playdoyen te voldingen binnen 8 dagen ord. voorts ten 

principale te procederen naar stijl en recht van den Hove en reserveert de kosten.       

 

Trijn Piers wed. voor haar zelve en Jan Tyaards als cur van de kinderen van wln Pier Jacobs 

en Trijn vs. e.l en in die kwaliteit resumerende de proceduren u.n.v. haar kinderen.   

CONTRA  Arend Pieters  In Factis        

 



Heyn Fockes als cessie hebbende van Schelte Tyalles als voormond over Gerbren Gerbrens   

CONTRA    Jouke Jonges te Huins.  In Factis.    

368.    

Jan Bonnes te Sneek     CONTRA   Pieter Jans zoon te Bons. In Factis.    

 

Tyalling Sixma voor hem en als volmacht van zijn mede erfgenamen en successseurs van 

Wijlen Jacob Sixma.  CONTRA  Barbara Jan Cuiks. In Factis.   

 

Epo van Hettingha dijkgraaf van Wijmbritseradeel en Broer Hoytema dijksgedeputeerde van 

Wijmbritseradeel; en als volm van de ingezetenen.   CONTRA   Siuwe Pieters burgemeester 

te Staveren; en volm v.d. Stad;   Sipcke Fockes als volm van Hem. Olephaert; en in die 

qualiteit intervenierende voor de dijkgraaf Tincke Andringha; en zijn dijks gedeputeeerden 

voor zo veel het de gerechten aangaat; Burgemeesters der stede Hindelopen, Jelle Andringha 

Grietman van Utingeradeel; volmacht voor de Grietenijen en inter venierende voor de vs. 

Tincke.    In Factis.     

369    

Trijnke Bras Triumphant  CONTRA   Renso Gratema te Dokkum, vanwege Hijlck Cornelis 

dr zijn hsvr; en mr Regnerus Bras voor hemzelven. In Factis.    

 

Dr.Sibrandus Lubbertus, theologisch professor te Franeker voor hem en vanwege Tziemkien 

Oosterzee zijn huisvrouw, impt en conv. en ged. in reconventie.   CONTRA   Hantske Jellis 

Bonnema dijkgraaf van de 5 delen; en Lolle Meuwis voor hem an als vader en leg 

administrator voor zijn kinderen bij Jantien Tyepke dr te Minnertsga.    Het HOFF verklaart 

de impt wegens zijn eis tegen de ged. niet ontvangbaar; ord. de Proc. Gen. om ten processe 

voor hem te nemen en het recht van de heerlijkheid in waer tegens hij bevinden zal en in 

reconventie verklaart de de ged. ongehouden te zijn op de eis van de tegenpartij te 

antwoorden.   

NOTA: 

Op huiden compareerde voor den hove dr. Sibrandus Lubbertus professor theologie te 

Franeker, bekennende dat hij uit haastigheid en pressie van zijn in..... ten aansien van deze 

zaak met hevige en zeer vreemde (?) woorden hem tegens de Heren (Raiden) vergrepen heeft; 

zonder nochtans opset gehad te hebben om henluiden een authoriteit en hoger staat enigzins 

te crenken gelijk zij alsnog verklaarden van de vs. Heeren alle en een ijder van hen deze 

aangaande niet te weten als allen die ende geen ;    met welke verklaringe het HOFF om 

merkelijke redenen te weten en gecontendeerd zijnde verstaat dit deselve des voornoemde 

Lubbertus in zijn naam en faam niet zal produceren.  actum den 9 dec 1603.     

370.    

Oeds Campen binnen Hitsum   CONTRA   Jacob Garbrants onder de   klokslag van Franeker.   

... te namptificeren 28 dalers.    

 

Dr. Baarte Idsaerda vanwege zijn kinderen en J. Catarina L.....? triumphant   CONTRA   

Roeland van Achelen en Jfr Womck Mockema.ged  In Factis.    

 

Dr. Henricus Gualteri imt en triumph.  CONTRA   Douwe Nijenhuis.  gesuccumbeerde   in 

marge: van de nederrechter, d.d. 17 febr 1599; en bij nieuwe sententie (?) v.31 mrt 1601.    

Het HOFF taxeert de schaden en intressen ter somma van 434 car. gld. 8 strs. en zijn 

voortgang hebben zal.    

 

Agge Ennes en Syu(o)ke Tyallings als volm van het dorp Jutrijp.   CONTRA   Ige  Oenes en 

Feitse Douwes als volm. van Uitwellingerga.     Het HOFF doet te niet het vonnis in kwestie, 

en bij nieuwe sententie verklaart de appellanten ongehouden te zijn met de geappelleerden 

voor de dijkgraaf en gedeputeerden recht te plegen.    



371.    

Tyerck Ruyerdts Bandts te Franeker als voormond over Kempo Donia de jonge.    CONTRA      

Piebe Jurgiens te Menaam   Het HOFF ord de gedaagde om ter plaatsen in de proceduren 

geroert te stellen een goede d...    schuttinge waardoor of waar over geen beesten kunnen 

comen en cond. de gedaagde mede in de kosten tot s' HOFF taxatie. 

       

Rennert Annes burger in Leeuwarden.    CONTRA   Tyerk Tyerks burger aldaar.  In Factis.       

 

Hessel Lyuwes te Pingjum app   CONTRA   Bauke Rommertha geapp. In Factis.        

NOTA: 

Op huiden zijn gecompareerd voor den Hove do(o)r a(aangeven?)  . . . . . 

Jan Aarends zn en Ecke Everds zn burgemeesters der Stede Leeuwarden    verklaarden bij de 

magistraat dezer stede door hun stadtroeper geboden te zijn dat niemand hem solde ver....  ten 

huize of op herbergen de persoon van Jan Tiemens Schock niet om hun door sulks eenige 

wijdere jurisdictie justicie doen om de gemeente eenigen schaide aen te jagen  ende dat 

het HOFF hem sulks wilde believen ten goede te holden en dat sulks niet meer solde 

gescheed dan met believen van den Hove actum 7 mrt 1602.      

372.    

Foecke Brants en Jan Blocq burgers binnen Leeuwarden als cessie hebbende van Claes 

Jacobs en Nies Pieters dr. e.l.    CONTRA   Pieter Minses te onze Lieven Vrouwen Parochie, 

voor hem en zijn huisvrouw en  Thomas Thomas en Jan Cornelis Cambuur als voormond 

over Jan Lamberts nagelaten weeskinderen.    Het HOFF cond de ged. de impetrant onde zijn 

presentatie in de achtste artikel van het repliek gedaan, de somma van zeshonderd 

carolusguldens alrede verschenen, nog 600 gelijke guldens per 1 nei 1602 te verschijnen, 

gelijk 1 mei 1603 te verschijnen en 212 car gls 10 strs te verschijnen 1 mei 1604 met schaden 

en intressen (te betalen) etc.     

 

Willem Tijszn Triumphant   CONTRA   Wijtse Mennerds burgemeester te Harlingen; als 

m.e.v. over Atke Jacobs dr. zijn huisvrouw.   Het HOFF tauxerende versch(illende) profijten 

en emolumenten te samen 90 g.gld.; ordineert dat .......... vortgang zal hebben en ord de 

gecond zijn actien nopens de geprononceerde indemnatie(?) en de triumph. zijn defensien ter 

contrarie.     

373. 

Hessel Lyuwes Te Pingjum    CONTRA    Baucke Rommartha. In Factis.   

 

Anna Syurds req.   CONTRA   Pietke Andries voor haarzelven en vanwegen Regnoldus Sakis 

en mede voor de wed. van wln Haring Fongers, en c.d.r.    Poincten:   Oft de reqiurante 

schaden genoeg is om heur eigen goed (goud?)  te ...gelden.    

    

Douwe Abbes Impetrant       CONTRA     Mr Lambert Adriaans ged.       .......rejecterende de 

exceptie, cond. de ged de impt de artikelen onder eede van calumnia te antwoorden; binne 10 

dagen naastkomende.        

 

Syurd Goorda      CONTRA  Gerben Dyurres nom quo geapp. ...... Ontzegt het verzoek.    

374.    

Ryurd Claaszn op Dronrijp; voor hem en vanw. zijn kinderen; als cessie hebbende van Remer 

Douwes te Minnertsga gecaveerd hebbende voor Rixt Alberts dr. zijn e.h.   CONTRA   

Cornelis Sickes cur. over Jouck Peters dr zijn e.h. en mr Frans Jansz cur. over Franske Pieters 

dr en zij tesamen erfgenamen van Jfr Hijlck Oentthiema.  In Factis.        

 



Augustinus Jans, burger en coopman te Harlingen. Impt   CONTRA   Jan Dirks zoon 

zeepzieder te Leeuwarden.      Het HOFF cond de ged. de impt te betalen 1625 car. gld salff 

deductie van 1350 car gld. met schade en intresten. en cond. de gedaagde in de kosten.      

 

Sybolt van Aysma als leg. adm van Feye van Ailve zijn zoon bij wln Frouck van Goslinga.   

CONTRA    Tyalling van Camstra als universaal erfgenaam van jfr Syouck van Lyaukema 

zijn moeder.    Het HOFF tauxerende de vruchten profijten en emolumenten ter somma van 

1665 g.gld. .... hun voortgang zal hebben; en compenseert de kosten.      

 

375.   Renner Jans wonend te Harlingen   CONTRA    Jan Isbrands Mellema    althans tot 

Sneek voor hem en mede uit de naam van Renck Wijbe dr zijn e.h. en c.d.r.   ......... te niete 

het vonnis van de nederrechter .... en opnieuw te procederen.      

 

Henrich van Boeij als cessie hebbende van Bauke Ids zn te Leeuwarden. Impt  CONTRA   

De kerkvoogden van Marrum.   Het HOFF ord de ged. om de impt onder genoegzame cautie 

de restituendo, indien zulks namaals bevonden zal worden, te betalen de somma van 10099 

car. gld. met schaden en intressen.en de ged in de kosten tot s'HOFFs taxatie.      

 

Lyuwe van Jukama Raad Ordinaris, voor hemzelven en als voogd van Jfr Teetke v Burmania 

zijn e.h. als het recht hebbende van Albert Wijffringh. Impt  CONTRA   Jfr. Maria van 

Sternzee. ... niet ontfanghbaar.    

9 maart 1602.    

Johannes Pieter Sannes req.   CONTRA   De procureur generaal gereq.   Het HOFF ord de 

geapp. binnen Leeuwarden te verblijven ter nadere dispositie van den Hove, reserverende de 

kosten,   reserverende de kosten.      

 

Johannes Rolands te Sneek als het recht hebbende van Cornelis Syurds voor zich en 

gecaveerd hebbende voor zijn broer en zuster   CONTRA   Pieter  Hillebrands burger in 

Sneek en als vader en leg adm van zijn kinderen bij Henrick Wlke dr.   ... van de 

nederrechter niet bezwaard.    

11 maart 1602   Gijsbert Tijss zn te Sint Anna Kerk (!) Jan Tijs zn te Minnertsga, voor haar 

en onder hypotheek harer goederen voor de andere erfgenamen van Ida Willms dr.   

CONTRA   Rienck Cornelis en Marithien Cornelis dr. e.l.  In Factis.    

377.     

Griet Quirijns dr. e.h. van Meinerd Pieters Bruin, te Leeuwarden.   CONTRA  Dirck Folkerts 

te Dokkum, Jan Jans mede aldaar als cur. over Rencke Luitiens  en Sytke Jans dr wed van de 

vs Rencke. voor zich....... op het 14

e

 punt in de dupliek niet ontfangbaar.      

 

De Procureur generaal clager   CONTRA   Henrick Jans van de Oldetrine   Het HOFF bant de 

beklaagde voor de tijd van 5 jaren uit Friesland, binnen Leeuwarden binnen des dages 

sonnenschijn; nadat de kosten en .... van justicie betaald zullen zijn, het land binnen drie 

dagen daarna zonder in middeler tijd daar inne te mogen komen op arbitralen straffe 

ordonnerende de Clager om het recht van de heerlijkheid Friesland te verwaren tegens de 

moeder van de beklaagde en anderen zo zij vernemen zal en cond. de ged. mede in de kosten.        

 

Doco van Martna voor hemzelven en in de naam van Jffr Swob en Bauck van Martena zijn 

dochter als erfg van Jfr Catarina van Unema haar moeder geres. de proceduren Impt   

CONTRA    Dr. Jeronimus Verrutius als vader en leg adm van zijn kinderen bij Bauck Pieters 

dr. zijn overleden huisvrouw.  ...... niet ontfangbaar.       

378.  

Jenke Gabbes te Woudsend, in de naam en als voogd van Bew Hinne dr. zijn huisvr. als mede 

erfgenaam van wln. Hinne Jellis haar vader en voor de mede erfg. van haar vader vroeger 



aldaar woonachtig.   CONTRA    Nanne Dirks voor hemzelf en onder verband van goederen 

mede gecaveert hebbende voor de erfg van Hisse Jarichs zijn overleden moeder en 

intervenierende voor Pieter Claes zn te Grouw. Ged.  Het HOFF cond de ged om de impt 

onder de presentatien van het 26

e

 artikel van zijn repliek gedaan te betalen de somma van 100 

g.gld. met schaden etc.       

 

Ferd Claas Reiners wed voor haar en als wett voorst van haar kind bij Claas vs.  impt   

CONTRA    Reiner Annes.  In Factis.    

 

Anna Reiners te Dokkum CONTRA  Pieter Jans aldaar. In Factis.    

379.    

Gerben Henrix binnen Leeuwarden als cur tot de wezen van wln Jan Brands triumph.   

CONTRA   Buwe Itsma en Rentse Itsma. Ged      ........ niet ontfangbaar onverkort zijn recht 

krachtens het akkoord van 9 mrt 1600.    

 

Claes Janszn te Mackinga CONTRA  Melle Joachims.   Te compareren voor de 

commissaris van den Hove. (geen poincten)       

 

Allard Ottes postulant voor het gerecht van de stad Franeker; applt   CONTRA  Rienck van 

Bourmania en Jelke Adama e.l.;   ...... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. en 

ord. de Proc. Gen. het proces tot hem te nemen en het recht van de heerlijkheid Friesland te 

verwaren. en cond. de applt. in de kosten.     

 

De administrateurs der armen in de dorpen Minnertsga en Tzummarum en Meinerd Reiners.     

CONTRA     Theunis Pieters mede crediteur van Jan Heremans ...   Niet ontfangbaar. 

compenseert de kosten.     

 

380.    Jfr Imck van Gel wed dr. Johanne Velsius. medicus impt.    CONTRA   Dr, Wilhelmus 

Velsius binnen Leeuwarden als cur. over Agatha Velsius als enig erfg van dr. Joh Velsius.   

Het HOFF gehoord de eed van de impetrant tot versterking van zijn aangeven gedaan, 

verklaart haar, triumphante  uit de goederen van 't sterfhuis te competeren de vierdepart van 

Jellinga zate te Brentsum (?), met twee goldgulden ewige rente, uit Foppinga zate te Dronrijp; 

iten 84 car.gld met de huisraden bij haar ingebracht en bij haar overleden man , item, de 

vliecxkijsste; de slaepbanck, olde tresoor, de schilderijen van haar olders, van Keyser Caerl 

V.; Andreas de Auria, ende in dit een cleyne Reyskiste, twee rode banken, drie groene 

Seilen(?); het kleine spijntgen. de acht cussen leg... ; het groot Tafellaken; met het half dozijn 

servetten; de grote Deventer stoel; de seven silveren lepelen ; en een hald dousijn waterpotten 

in de 8

e

 artikel van de libel gementioneerd.; verklarende voorts de sententie executabel; 

neffens de gerechte helft van alle de onroerende goederen obligatien en van de jaarlijkse rente 

van 62 car.gld op het comptoir in de proceduren geroert; en van de golden en zilveren 

munten; juwelen, silverwerck, croessen, hoornen, gemunt en ongemunt goud, en silver; 

linnen en wollen; mitsgaders van mitgaders van alle tweeden huisraad en roerlijken goederen; 

na de 12

e

 juni 1580, geadquireerd en overgewonnen; des dat zij triumphante geholden is de 

gecondemneerde, in zijn kwal. vooruit te laten volgen de somma van 2516 car.gld. met alle 

het huisraad silveren bekeren en andere goeden en zilveren inboelen, voor date van de 12 juni 

1580 bij de vs. Velsius in zijn leven aangeraden en nagelaten is; en daatoe alle boeken; bij de 

selve Velsius achtergelaten; item alle hetgeen tot deselve Velsius lijfgoed behoort; met ook 

de huizinge staande in de Grote Kerkstraat tegenover het Gasthuis, en de andere helfte van de 

vs. onroerende en roerende goederen, sampt van de obligatien en renten vs.; en dat de gehele 

betalinge en bezwaringe GG (?) aan de kleine en grote huizinge cum annexis staande staande 

echte gedaan worden gewaardeerd op 400 g,gld. ende alle costvoedingen van van Wln Jfr 



Bauck Foppiga genoten    ......... op 197 g.gld a 28 strs; bij partijen elx voor de helft te dragen; 

verklarende de triumphant tot haar vordere eijsch niet ontfangbaar.     

 381.   

 Gosse en Jens Wijbes Wijbes tot Gauw.   CONTRA   Feyte Reyns te Oppenhuizen.  -- 

  

Ida Foppe dr wonend onder de klokslag van Leeuwarden.   CONTRA   Dirck Thijszn als 

transport hebbende van Thijs zijn zoon.   In Factis.  

 

Tzumme Douwes op het Bild   CONTRA   Hille Oenes voor hem en vanwege Bets zijn 

huisvrouw.       .... te betalen de somma van 180 g.gld. met schaden en intressen.      

 

Broer Hoitema als curator bonorum van wijlen Jencke Wlckes en Fop Hote dr. in tijden e.l.   

CONTRA   Epe Heres te Smallebrugge.   Het HOFF cond de gereq. en obposant om onder 

Foppe To Grovestins rd. Ord. te consigneren de onbetaalde cooppenningen der landen bij 

hem gekocht; mits voor de dertig g.gld jaarlijks ewige renten wijlen Rick Broersma 

competerende uit de verkochte landen nae luit de artikelen van de verkopinge, voor ijder vs. 

gulden 20 gelijke guldens van gelijken voor ijder der guldens bij de erfgenamen van Mey 

Jouke dr. gepretendeerd gelijk 20 goudguldens ter tijd de zaak en kwestie dienaangaande bij 

ordinaris middel van recht zal zijn gedecideerd. onverkort den opposant en geapp. zijn recht 

neffens zijn competentie volgens de presentatie daarvan uitgesproken en om redenen 

compenseert de kosten.      

381 (Vo).      

Dedde Sipckes als vader en wettige voorstander van Fedde Sipkes zijn zoon  CONTRA    

Auke Sibolds clerck des bisdoms Utrecht geassisteerd met Sibols Zijebbes zijn vader, 

wonende te Boornzwaag.   Het HOFF cond de gedaagde en obposant zijn gedane spieringe en 

oppositie costeloos en schadeloos af te doen; en voor zo vele hem is te gedogen dat de 

requirant volgens de commissaris in de possessie van het vrijleen gemiitteerd en gesteld 

werde; en cond de opposant in de kosten van de processe tot s' HOFFs taxatie; ordonnerende 

niettemin de req. alle jaren genoegzamen adtestatie in handen van de grietman van 

Doniawerstal over te leveren van de plaatse alwaar Feyte Deddes ter scholen zal geraken over 

te leggen, en jaarlijks tot profijt van de kerkendienst tot Boornzwaag uit te keren uit de 

opkomsten van het voorschreven vrijleen tot arbitrage van den Hove.       

 

Jarich Sickes Triumphant   CONTRA   Orck Feytes gecondemneerde.     Het HOFF 

Tauxerende de schaden en intressen ter somma van 940 car. gld. 12 strs en 7 penningen; en 

verklaart de Req. tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar; onverkort zijn recht bij nieuwe 

instantie aangaande de dong op het heem te meije anno 1599 geweest. zijnd bij de req. 

genoten en de rq. zijn defensien te continueren en om redenen compenseert de kosten.     

383.  

16 maart 1602       

Syouke Ryeurdts Bants burgemeester te Franeker.   CONTRA   Pybe Jurgiens te Menaam.   

Het HOFF cond de ged. de impt te betalen de somma van 122 car. gld. mette schade en 

intressen etc; en bovendien de impt kosteloos en schadeloos te ontheffen nopens de borgtocht 

die de impetrant gedaan heeft voor Tyebbe Tyerks smid tot profijt van Pieter Hans. en Jantien 

Rijks dr. el. en cond de gedaagde in de kosten. 

       

Atte  Bruchts wonend tot Buitenpost voor hem en vanw. Foock Liuma zijn huisvrouw;   

CONTRA   Balling Wijbes wonend te Suameer. en Geb Meinsma te Buitenpost.   Het HOFF 

Cond Balling Wijbes een der gedaagden; om de impetrant de huizinge de schuren, ... en 

beplanting in de processe geroerd te betalen tot ... taxatie en cond Geb Meinsma te gedogen 

en cond de vs. Balling in de kosten tot s' HOFFs tauxatie.    

384.    



Joost Bruins koopman binnen Harlingen voor hem en als voogd van Aaff Cronenburg zijn 

huisvrouw en c.d.r.   CONTRA   Aacht Tonis dr. voor haar en onder verband van haar 

goederen de rato caverende onder S.C.Vell. van Pier Claaszn.   Het HOFF cond de gedaagde 

aan de impt te betalen de somma van 3 honderd en vieftich(?) car. gld. met schaden etc.        

 

Douwe Abbes te Harlingen voor hem en vanwegen Hil Taecke dr zijn e.h.; en cac de rato 

onder verb. van goederen.   CONTRA   Heerdt Pieters voor hem en zijn huisvrouw.   Het 

HOFF cond Herdt Pieters ged om de impt voor hem zelven te betalen de somma van 200 car. 

gld. etc; onverkort het recht van de gedaagde zijn recht van de balken gelijk ook hem 

impetrant neffens de 100 car. gld beide ten processe gemeldt; bij nieuwe instantie. En voorts 

niet ontvangbaar.    

 

18 maart 1602.    

Oedts Jochums te Rijperkerk; reducent   CONTRA   Frans Gerloffs voor hem en zijn 

huisvrouw.  In Factis.    

385.    

Monte Rienks voor hem en Its Pieters dr. Req,    CONTRA   Jan Kempes en Henrick Jans.     

.... op de eis van de Req. te antwoorden.     

 

Cornelis Huberts te O.L.Vrouwenparochie.   CONTRA   Haarend Henricx te St Anna 

Parochie. als borge voor Dominicus Meilis en Griet Douwe dr. e.l. Het HOFF cond de ged de 

impt te betalen de helfte van 400 car. gld met schade etc.; en voorts niet ontvangbaar.     

 

Cornelis Huberts te O.L.Vrouwenparochie;   CONTRA    Haarend Henrix; en mede voor 

Amerens Ariens dr. en c.d.r. te O.L.Vrouwenparochie.   IN Factis.    

386    

Bocke Ids zn. Req.   CONTRA   Jfr Hijlck Sickama, wed van Doecke Wyaarda;   Het HOFF 

ord. de gedaagde ter contrarie tegens de eis van de Req. en reserverende de kosten.       

 

Engel Jellis wed van Hans Brantsum als moeder en wett voorstander over haar kinderen;   

CONTRA   Pijbe Georgiens te Menaldum u.n.v en als voogd van Syouck Sicke dr. zijn 

huisvrouw en mede vervangende de andere erfgenamen van Sicke Gerrits en Ebe Claas 

dr.zijn ouders.       ....niet ontfangbaar.    

387.    

Gercke Pieters Sickema, Triumph en Req.   CONTRA   Wlcke Sicke dr. ged en Jan Allards 

voor hem en vanwegen zijn broeder en zuster.      ....... binnen veertien dagen naastkomende 

en dat Ulk Sicke dr is gebleken bij de overgelegde artikelen voor bekend, reserverende de 

kosten.    

 

Romke Romkes burger te Harlingen impt   CONTRA   Ida Pieters dr wed van Sicke Dijes te 

Jorwerd.     Dr. Suffridus Nijenhuis voor hem en zijn huisvrouw als hebbende adsignatie van 

Geertien Goverds impt   CONTRA   Balling Dirks te St. Anna Par. als erfg. van zijn 

overleden huisvrouw.    Het HOFF cond de ged. om de impt onder de presentatie bij hem in 

den 16 artikel van zijn repliek gedaan, te betalen de somma van 100 car. gld meye dag 

lestleden verschenen, met nog eenhonderd gelijke guldens meyedag naastkomende te 

verschijnen. en wat in 1603 verschijnen zal mogen.    

387 v

o   

 

Epo Jans tot Kollum applt   CONTRA  Aucke Tyebbes Captain, gepp.      ... bij het vonnis 

van de nederrechter niet bezwaard. 

 

Jelle Eelckes te Oostermeer; als transport hebbende van Syurd Jelkema kinderen en Balling 

Wijbes te Suameer vooer hem als opsichter en procuratie hebbende van Syurd Bonnes 



kinderen en het recht hebbende van Halbe Sweytses.   CONTRA     Emke Auds wonend te 

Suameer als m.e.v. van Sick Hendriks dr. en recht hebbende van Jan Alles; mede assessor 

van Tietjerkstera-deel; vanw. zijn kinderen bij Saeck Poppe dr. en het recht hebbende van 

Wierd Poppes en Anna Poppe dr. en voor Hedzer en Fedde Aucke zonen, gedaagden in cas 

van mainctenu en t zelve gedupliceerd te hebben impt.        ....... alsnog te compareren voor 

Eissinga, ........ indien niet hem te transporteren op het stuk veen in kwestie, en op alles 

oculaire inspectie te nemen; en hetzelve stuk voorts te laten meten van Adolf Sloots tot het 

einde van de Cambuurster venen, over na den westen toe en de Hove Rapport te doen, om 

hetzelven geschudt en gedisponeerd te werden naar behoren.    

387.    

Marten Gerrijts burger in Leeuwarden als vader en leg. adm over zijn dochter bij Auck zijn 

overl huisvrouw geprocr. Triumph.   CONTRA   Pieter Gerbrands te Deinum als m.e.v. van 

Tet Sibe dr. te Deinum zijn e.h. en als volm an als conj persona van Epe Tyallings als vader 

en leg adm van zijn kinderen bij Trijn Sibe dr. nagelaten wed. van Douwe Sibrands wonend 

te Minnertsga.  Het HOFF verklarende de vs. Somma tot vierdehalve eijnsen een penning 

voor bekend (?) en executabel; en comp de kosten.   

     

Jarich Heslinga triumph.   CONTRA   Gale Heslinga  Niet ontvangbaar.    

388.    

Gerrijt Dircxs, burger in Leeuwarden.voor hem en c.d.r. voor Enne Dirks zijn huisvrouw.   

CONTRA   Taecke Lamberts te Peins wn Jacob Nannes als voorm o.d. knn van Jan Nannes.   

In Factis.      

 

Oeds Aarends Triumphant   CONTRA   Johannes Hennes Ammema.   Het HOFF Taxeert 

vruchten en profijten op 356 car gld. en 7 strs. onverkort de tr. zijn recht, aangaande de 65 

Car gld. 14 strs. en de gedoemde zijn defensien en krachtens de vs. Renten, en de timmeringe 

der huizinge, waarmede de tien mad maden bezwaard mogen worden; en de tr. zijn defensien 

ter contrarie en om redenen compenseert de kosten.    

389.   

Haaijck Syurds dr. wed van wijlen Reyn Jans als universeel erfgename van wijlen Andel 

Syurds dr. haar zuster; Impt in conv en ged in reconv.   CONTRA     Weyn Hans dr te Sneek. 

id.   Het HOFF cond de ged. de impt in haar qualiteit te laten volgen ende genieten de somma 

van 400 car. gld. ; insgelijks de helfte van alle huisraden en inboelen , soo wel van zilverwerk 

als anderszins; volgens de presentatie naar de 6

e

 artikel ggedaan van de reprochen van de 

gedaagde, in conv. En in reconventie recht doende cond de gedaagde om de impt te laten 

volgen de andere helft van de vs. meubelen en de huisraden etc als voornoemd, met de 

somma van 320 g. gld. a 28 strs; en 860 g.gld idem; met schaden etc; en nopens partijen 

voordelen; en voorts te compareren voor Ulenburg, betreffende de 14

e

 en 15

e

 posities van de 

impt. en reconv.    

390.     

Jan Frans Lakenkoper te Franeker;   CONTRA    Jan Franszn van der Mey; als bestevaar van 

wln Cornelis Damas jongste kinderen; en voormond daarover; en cav. voor de andere 

kinderen van de vs. Cornelis.en Hans Hendriks wed vam de vs. Cornelis Damas.   Het HOFF 

Houdende het proces van de ged. geconcludeert; cond de ged. om de impt te betalen de 

somma van 49 car. gld 8 strs. met schade etc. en cond de gedaagde in de kosten. 

       

Jouke Melles    CONTRA   Henrick Frijswijck burger en wijnheer in in Leeuwarden;    ......   

tot het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.    

 

Jacob van Loo Deurwaarder van den comptoire;    CONTRA   Claes Janckes en Hendrick 

Oldendorp.   Het HOFF cond. de gedaagde te persisteren; dat op de verkopinge expresse 

geroerd, volgende de coop en de artikelen vandien; dat de verkopinge zijn behoorlijken gang 



zal hebben; binnen de tijd van twee maanden naastkomenden; of bij gebreke vandie de impt 

te betalen zijn penningen ten respektieven, die zijn verschoten, met hetgeen hij voor zijn 

voorschreven solde genieten. en cond hem in de kosten.    

391    

Adriaan en Laurens Jacobs zonen wonende op ter Bild; de rato caverende voor zijn zuster.   

CONTRA    Doeij Philips.   Het HOFF cond de ged. om de req. te doen rekening, bewijs en 

reliquia; van de administratie en bewind, die hij gehad heeft van de goederen in de sterfhuis 

van wijlen Jantien Buixtij(n)s de Req. bestemoeder. en reliquia voor hij eidelijk te betalen 

met schade en intressen;    

 

De magistraat van Leeuwarden inde naam en vanwege de stad.   CONTRA   Hobbe Waltingh 

en Nicolay Ens secr van Franekeradeel; in de naam van hetzelve deel;   en Bocke van 

Burmania grtm van Hennaarderadeel, voor zijn grietenije   en Tyalling van Eyssinga Grtm en 

Hotse van Aysma; voor Menaldumadeel; last en proc.  en Tyardt Laus secr van Barradeel; en 

de ingez van Barradeel;   (392) HET HOFF verklaart de eisers tot hun eis en conclusie 

tegens de andere grietenijen niet ontfangbaar; om redenen compenseert de kosten; en te 

compareren voor de Commissaris.  POINCTEN: Wanneer de slattinge van de vaarten voor 

het laste is geschied;   Hoe ver die van Franekeradeel het lest hebben geslattet.   Oft die van 

Franeker zonder behulp van de uitburen, of van  Goffe Roorda Huis, en de Blind Sloot aldaar, 

tot aan de stad hebben geslattet.   

 

Albert Claes zn te Oosterend; voor hem en als volm en conj. pers. van Claas Alberts zijn 

zoon, sampt van Bodt zijn dr. echte huisvrouw, van Syrck Syrks zn Meilema.   CONTRA   

Alle Oeges, in de Hommerts;   niet bezwaard bij het vonn. van de Nederrechter.     

393.  

Wijgle Sickes c.s impt   CONTRA   Tsumme Reenks c.s. Ged   Het HOFF verklaart de gereq, 

met de gedane presentatie te mogen volstaan.    

2 maart 1602.    

Jan Dirks te Ferwerd Req.  CONTRA  Isbrand en Janke Jacobs. Ged.   

Het HOFF cond de ged de akte van borgtocht ten processe vermeld te tekenen oft bij faulten 

vandien de impt te betalen alla andere schaden en intressen gehad en geleden; en de impt en 

zijn huisvrouw acte van guarantie en indemnitiet, volgens de beloften bij de req. gedaan en 

compenseert de kosten.    

 

Foppe te Grovestins Rd. Ord. als oom en curator over de twee weeskinderen van wln Eernst 

van Grovestijns en jfr Gerland Hoitema voor zijn interesse en hem voegende voor en bij 

Jacob Claasszn.   CONTRA   Joannes Pier Folkerts geapp.   In Factis.    

394   

Lyuwe van Inthiema Rd. Ord. voor hem en als voogd van Teetke van Burmania zijn hsvr. als 

het recht hebbende van Albert Wijffringe.  CONTRA   Jfr Maria Sternsee;  Poincten:          

Oft de Hoge Bandt en de Olde en de Lege Bandt altijd aanmalkander zijn geweest; als die nu 

zijn dan en of tusschen het landt van de Bandtsloot afflopende, ende de Hoge Bandt Zee ende 

Water is geweest; ende dat alsoo die Hoge Bandt ende Cleine Bandt verscheiden gelegen zijn 

geweest; van malkander; door den see ende water gesepareerd.     Oft het land tusschen de 

Bandsloot en de Hooge Bandt leggende, tegelijk land is geworden, dan oft het eerst aan de 

Hoge Bandt is aangewassen ende alsoo mettertijd voorts tot land geworden is tot de 

Bandsloot toe ofdat oft dat eerst bij de bandsloot land gekomen ende aangewossen (!) is en 

naderhand ende mettertijd alsoo voorts aangewossen tot de Hoge Bandt.      Met wat recht de 

posseseurs, van de Olde Bandt aan de selve Bandt zijn gekomen en ten eerst welke de olde 

band waren.   Ende oft de possesseurs van de Olde Bandt heure eigendom op de Kleine Bandt 

becrodigt ende ende het gebruik van dien mede aangenomen hebben; Wanneer zulks is 

geschied, bij wien ende oft het door verhuringe en met kennisse van de eigenaars der Hoge 



Band is geschied, dan oft het bij geval ... inna vi... nitatis ofte met verlof van de erfgenamen 

van Worp Ropta is gedaan.    Oft Worp Ropta voort ende zijn erfgenamen door hen 

landzaten, daarna tot nu toe niet in stedigen possessie van de landen van de Bandsloot, 

beginnende zijn geweest; ende door wat rechten.      voorts hem informeren op de caarte 

voormaals gemaakt ende tegenwoordigen gelegentheid der landen in kwestie.    

395.  

Tyerk Feyes burger in Leeuwarden voor hem en onder hypt van goederen en c.d.r. voor 

Aalke Jelles zijn huisvrouw;   CONTRA   Epe Lyuwes en Siberch Foppes dr. e.l te 

Menaldum.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de ged. en houdende de obligatie voor 

bekend, in date 9 sept 1598; en gehoord de eed van de impetrant; cond de ged de impt te 

betalen 200 g.gld. met schade en intressen en 23 g.gld en 23 str idem en in de kosten.    

 

Epo Jacobs Jukama cur o.d. nagel. Weesknn. van Gerben Tades.  CONTRA   Sijuck Wijngie 

en zijn huurders.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de ged. en holdende de obl. voor 

bekend d.d. 16 nov 1599 cond. hem te betalen 100 dalers met schaden etc.    

 

Abel Gijs.... burger in Dokkum, voor hem en zijn huisvrouw   CONTRA   Bote Gerrijds 

Smid en Sijouck Baltes dr. e.l te Lioessens.  ... verstekt de ged. en houden het instrument d.d. 

17 jan 1600 voor bekend, cond de ged. de impt te betalen 700 car cld. etc.  

   

Andries Engberts burger en lakenkoper binnen Leeuwarden als rechth. van  Taecke 

Rommerts.  CONTRA   Watse Fongers voor hem zelven en c.d.r voor Anna Jans zijn huisvr 

tot Giekerk.   ... .. verstekt de ged. en houdende de obligatie voor bekend, van 2 mei 1600, 

cond de ged de impt te betalen 40 g.gld met schaden etc.    

396    

Barbara Pieters wed van S(i)brand Michels voor haar en als moeder en voorst van haar 

kinderen en c.d.r. CONTRA   Sijuck Wijngie.    .. verstekt de ged. en contumax; 

holdende het slot van de rekeninge d.d. 28 sept 1601 voor bekend, cond de ged de impt te 

betalen 87 g.gld 3 strs.    

 

DE EERSTE RECHTDACH NAE PAESCHEN IS GEWEEST: 13 APRIL 1602.  

     

Anna, Anne Sijurds dr. haar nu ontholdende in Leeuwarden   CONTRA   Pietke Andries dr. 

voor haar zelven en voor Bernardus Sakes en mede voor de wed. van Haring Fongers, en cav. 

de rato   Het HOFF rejecterende de exceptie cond. de ged. te antwoorden        

 

Auke Jelles applt   CONTRA   Henrik Henricx zn en Gauke Joukes beide n/ux In Factis.    

397.  

7 april 1602.   

Gale van Heslinga tot Hogebenthem impt   CONTRA  Sijuck van Wijngie te Blije u.n. en 

vanwege Jfr Hijlck van Heslinga zijn e.h. en mede voor jfr Doutien van Heslinga.      

 

Het HOFF cond. de gedaagde om de impt sijn presentatie in de vijfde artikel van het repliek 

gedaan te betalen de somma van 1727 car gld met schaden etc. en nopens de impt vorderen 

eis wijst partijen in faicten in forma.    

 

Pier Johannes en Swaene Tyerks dr. e.l. te Aengium in Dongeradeel als cessie hebbende van 

Folkert Tyerks en zijn huisvrouw.   CONTRA  Coene Hendriks voor hem en onder verband 

van zijn goederen en de rato caverende voor Sijts Jacobs dr. zijn e.h. en Jacob Scheltis burger 

te Dokkum.   ... de ged. om aan de impt te betalen 53 g.gld met schaden etc. Reserverende de 

gevoegde zijn recht bij nieuwe instantie.    

398.    



Pieter Minnerts (?) te Kollum   CONTRA   Tyerck Sype(t) s ?  In Factis   Doorgehaald en 

opnieuw begonnen:    

Nanne Pibes Abbema te Marssum (......) voor hem en Hieronimus zijn broeder c.d.r.   

CONTRA   Pibe en Sibrand Martens zonen te Grouw.; Johannes Martens te Marssum en 

Reenu Martens huisvrouw van Simon Lyuppes te Grouw; en Bauck Epo dr als wett voorst. 

van Ancke haar kind bij Marten Sibrands in echte verwekt.  Het HOFF cond de gedaagden 

tesamen als erfgenamen van wln Marten Sibrands om de impt te betalen de somma van 264 

g.gld en 21 strs, 12 penn. in een partije ;   12 g.g.ld en 14 stra in een andere partij. onder 

deducte van hetgeen de heer Hillema betaald is. En condemneert Pibe Sibrants en Johannes 

Martens sampt Reenu Martens de impt daarenboven te betalen 100 g.gld 22 strs; voorts met 

schaden en intressen geleden....... etc.    

399.    

Jacob Pieters te Lutkewierum   CONTRA   Pieter Jacobs te Sneek. en Claas Jacobs te 

Cubaard. In Factis.      

 

Oune Oenes en Trijnke Gosse dr. e.l.    CONTRA    Aucke Douwes te Holwerd.en c.d.r voor 

Rixt Dirks dr zijn e.h.   ... te namptificeren 150 g.gld.    

20 april 1602.    

Frans Tyebbbes te Buitenpost     CONTRA    Wate Harkema voor hem en intervenierende 

voor Goslick Andries zn aldaar.   ... bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard.    

 

Jurgen Frans te Wiewerd    CONTRA   Anna Claass. Geappeleerde.   ... de gedaagde onder 

eed onder “Credit, vel non credit” te kennen of te ontkennen.     

400.    

Aafke Alberts dr. wed van Harke Minnerts.   CONTRA   Claas Jacobs.    Het HOFF verklaart 

de req. tot heuren eis tot vergrotinge van de ontvang niet geraakt ende passerende voor 

uitgave 125 dalers min 13 car. gld 4 strs; item 17 gelijke g.glds met 4 g.gld en 8strs. Cond. de 

ged de resterende penningen in den ontvang Eyssinga Rd.Ord. over te leveren met de Req. 

neffens haer ingebrachte dotalitie goederen voor deselven commissaris in cas van preferentie 

te te procederen naar behoren, om die gelicht te worden bij de genen die bevonden sal 

worden daartertijd gerechtigd te zijn. Cond voorts de geapp in de helft van de kosten.    

 

Worp Peima impt in conventie en ged in reconventie   CONTRA   Mark Hankes voor hem en 

vanwege Siberch Douwe dr zijn e.h.   Het HOFF cond de ged om de impt te betalen de 

somma van 145 g.gld. met schaden en intressen en in reconventie ord de partijen te 

compareren voor de comm van den Hove   POINCTEN: hoe veel roeden de impetrant in 

reconventie gemaakt heeft aan de nieuwe dijck en toe hoe grote hoogte en breedte en wat 

ijder roede gekost heeft of hoorde te kosten. (401)   Hoeveel aardrijden en dongen hij gedaan 

heeft en wanneer sulks is geschied.  Item, hoeveel hij geslattet heeft en wanneer.  Hoeveel het 

aardrijden dongen en sloten gekost heeft of hoorde te kosten.  Hoeveel scharen dongs hij van 

het land verwerkt aldaar gelaten heeft.   Hoe aldaar ieder schar ge..........  wordt.    

 

Saack Freriks dr. Impt   CONTRA   Jfr Maxmiliana de la Marcke (Marck?) ende Aremberch 

hsvr. v Rienck v Dekema.   Het HOFF gehoord de eed v.d. impt ter versterkinge, cond de 

gedaagde om de impetrant te betalen 30 cr. gld met schaden en intressen; etc; en tot vorderen 

eis en conclusie niet ontvankelijk en de kosten tot s'HOFFs tauxatie.     

 

Hayck Sijurds dr in haar qlt, req.   CONTRA   Wijn Hans dr gereq.   ... ontzegt de req. haar 

verzoek; reserveert de kosten tot het uitdragen der zake.   

 

Wobbe Luitiens applt  CONTRA   Elisabeth Gerbrands.  Ontzegt de appellant zijn verzoek en 

cond. hem in de kosten.    32 april 1602    



NOTA: 

Op huiden is bij den Hove geresolveerd dat inde dorpen(?) die geprijsteerd  zullen worden op 

verkopingen van huizingen en bruikwaer (?) van Billanden geïnserreerd zal worden de 

clausule : “Onverkort de Landschaps recht”. Actum den 23 aprilis.    

 

Sipke Gerrijts en Anna Hessels dr. e.l. binnen Leeuwarden.   CONTRA   Hoeke Poppes te 

Westergeest.  Het HOFF cond de gedaagde de impt te betalen de somma van 50 g.gld. met 

schaden en intressen; onverkort de gedaagde zijn recht nopens de betaling van 2 paarden in 

de antwoord gementioneerd.    

 

Claas Alberts Burger der stede Franeker; als cessie en transport hebbende van  

Bartleme(us) Willlems en Anna Douwis dr e.l. CONTRA   Pieter Dirks tot Belckum.  

In Factis binnen een maand naastkomende...    

 

Buwe en Ewe Wijmerens zoon te Surhuizum. Applt  CONTRA   Harmen Moesler (?) of: 

Martens; het recht verkregen hebbende van Hendrick Harmens.   Het HOFF doet te niete het 

vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende ontzegt de geappeleerde 

originaal impetrant, zijn verzoek nopens de (vonnisse) van de Nederrechter gedaan en om 

reden compenseert de kosten.    

 

Jacob van Marssum burger en coopman binnen Leeuwarden,   CONTRA  Gerrijd Dirks op 

het Nieuwland bij L'warden.   In Factis   

 

Den 24 april 1602.    

Johannes Reiners op Dronrijp als man en voogd van Anscke Dirks dr. c.d.r en onder hypt v 

Goederen.  CONTRA   Jacob Pieters wonend tot Cornjum.   Het HOFF cond de ged. de impt 

te betalen de somma van 110 g.gld. net schaden etc.; salf deductie hetgeen er op betaald is. en 

cond de ged in de kosten    

 

26 april 1602   

Wopke Jarichs burger in Leeuwarden.   CONTRA   Harmen Romkes gedaagde. Te 

Namptificeren 30 g.gld. (is onder borgtocht ter hand stellen.)     

 

Marten Jans in de Roskam, burger in Leeuwarden als overdracht en adsignatie hebbende van 

Jacob Ariens wonende op het Bildt voor hem zelf en gecaveerd hebbende voor Neeltien Dirks 

dr. zijn huisvrouw.   CONTRA   Adriaan Simons aan St. Anna Parachie en Jacob van Loo. 

Ged.  Het HOFF cond. Adriaan Simons en de gedaagden om de impt te betalen de somma 

van 563 car. gld.met schaden en intressen. en cond. Jacob van Loo. zulks te gedogen.    

404.    

Jan Reiloffs tot Lutke Wierum vanwege Claaske Eelke dr. zijn huisvrouw en Jan Jans tot ....  

(?Peins?) als vader en voorst van de knn. bij zijn overleden huisvrouw geprocr.   CONTRA   

Hijlck Gerbe dr. en Gerke Hotse zn Rheen.  ........ niet ontvangbaar.  

   

IgeTyepkes voor hem en zijn mede erfgenamen van wijlen Jacob Sixma adproberende de 

proceduren bij zijn vader Tyalling Sixma, Nomine Quo  (= vanwege zekere eisen) 

geinstitueerd, Triumphant en impt van brieven van Executorien.   CONTRA   Poppe van 

Andringha op Ameland en Sem van der Does als cur. over Isbrand Andringha opposant. In 

Factis.    

 

Feye Sibrands burger in Bolsward, zijnde een kindskind van wijlen Obbe Harmens en mede 

zo veel nodig is recht hebbende van Trijn Clasis wed v. Wln Hoecke Pieters. als voorst over 



haar kind bij Hoeke vs. zijn neve getogen impt.  CONTRA   Anne Sibolds Hanesuma 

wonend te Stavoren....... niet ontvangbaar.   

404.       

27 april 1602.   

Lam en Stijn Lamberts dr. twee arme wezen wonend binnen Emden, nu te L'w. zich 

onthoudende.    CONTRA   Wilt Jans cum uxore.    Het HOFF ord partijen te compareren 

voor de commissaris van de Hove die hun zal verenigen indien hij kan ; indie niet hem zal 

informeren op zekere pointen van Offitie.   Wanneer Jan Lamberts en Aalke versturven zijn 

en hoe lange t'selve is geleden. Wanneer Albert Jans versturven is en of dezelve zonder 

kinderen is versturven.  Oft de vs Jan Lamberts en Aelke Landen bij Wilt Jans alsnu 

geopposeerd    hebben .....Door wat titel Wilt Jans oft zijn voorouders aende vs zate en landen 

zijn    gekomen en van wien zij hun titel hebben en hoelange hetselve is geleden. Oft de vs, 

Wilt Jans en zijn ouders de vs. landen niet als huirlanden van Jan Lamberts en Allert Jans en 

zijn mede erven hebben gehuurd.    

 

Gyeld Entes wonende in de Drachten en Renske zijn huisvrouw, mede geinteresseerde.   

CONTRA   Lyubck Eyntses. In factis binnen zes weken voor alle Dilay.   

     

Jan Reiloffs tot Lutkewierum appellant   CONTRA   Watse Tsialkes van Roes als geauth 

voormond over Att(e) Ale zn. Geappelleerde.  ( 406.)   Dorothea Jacobsdr. e.h van Franciscus 

Averkamp predikant te Ee.;  Lijsbeth Jacobsdr huisvr van Simon Apotheker; Claaske Jacobs 

dr. e.h. van Cornelis Cornelisz. Jacobine Jacobs dr en Franciscus Averkamp als voormond 

over Wibrand Johannes  en Aeltien Johannes dr. nagel. kinderen van Johannes Wijbes.   In 

Factis.       

 

Claas Wlkes te Kollum   CONTRA   Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van den Hove Doytse 

Ritserts sampt Lambert Jans en Willem Laurens. In Factis.   

 

Baarte Idzaerda, Rd. Ord. Triumph. en Requirant.  CONTRA    Douwe Hans Manninga en 

Sicke Sibrands curateurs tot de onjarige knn van wln Hans Pieters en Tet Jelke dr. e.l. en Jan 

Jans Nom ux.     Het HOFF tauxerende de huur van de landen in de processe gemeld, jaarlijks 

ter somma van 45 g.gld en de propijn oft het geschenk van dien op honderd negenenzestig 

g.gld en 14 strs. Dat het procees daarover haar gang zal hebben en om redenen compenseert 

de kosten.    

407.  

Frerik Dirks tot Weidum als voormond over de twee jongste kinderen van Gerrijt Dirks en 

zijn overl. broeder.   CONTRA   Douwe Eelkes te Hantumhuizen voor hem en u.n.v. Lijsbeth 

Gerrijts dr zijn e.h. gedoemde.   Het HOFF ordonneert de gedoemde zijn gedane oppositien 

kosteloos en schadeloos af te doen.   

 

Wijbrand Goitsens en Tsemck e.l. Req.  CONTRA   Jacob Pieters voor hem en c.d.r. voor 

Gerke Wijbis te samen kerkvoogden van Boornbergum gereq.   Het HOFF rejecterende 

de exceptien cond de ged. te antwoorden.     

 

Tsiets, Tijalling Tyepckes Epema, huisvr van Haie Jans te Harlingen met consent en auth.   

CONTRA   Tyalle Tyepkes Epema, Albert Dirks, Sipke Hoites (?)   en de wed van Lambert 

Obbes gedaagden.  ...rejecterende de exceptien.... te antwoorden.    

408.    

Jacob Harts wonend op het Heerenveen, als cur. o. Jan Harts zijn broeders weeskind en in die 

qual. vanwegen Wijntien Harts zijn mede curator. CONTRA  Jenke Jacobs ged. Cond de 

ged. te namptificeren 200 car gld 10 penn; ten principale in factis.      

 



Dr. Carolus Cardanus als cur lit. tot Haie en Taeke Ringie  CONTRA   Dirck Jelles 

B(?)angem(a) te Dronrijp voor hem en vanw. zijn huisvrouw.   ... te compareren voor de 

comm v.d.Hove .. zich te informeren op het principaal testament van Taeke Ringie. de olde 

en daar rapport af te doen.     

 

Jacob Cornelis en Matithien Cornelis dr. e.l. te Marssum, cessie hebbende van Frans Gerleffs.    

CONTRA   Gerrijt Berents Backer ged.    Het HOFF cond de ged. om volgens het 9

e

 art. in 

zijn repliek gedaan te betale 166 g.gld.10strs; met schaden en intressen, en cond. de ged. in 

de kosten.    

409    

Jacoba Hannema te Koudum wed van Dirck Hannema en het recht hebbende van haar dr.imp   

CONTRA   Watse Rintses in de Hommerts en Anne Dedde dr diens nagel. wed. (fout in 

marge hersteld)   en zich sterkmakende voor haar kinderen en erfgenamen.  Het HOFF 

verklaart de impt niet ontvangbaar, en recht in conventie doende cond de ged de impt te 

betalen 135 g.gld. met renten en intressen etc.      Jacoba Hannema te Koudum wed van Dirck 

Hannema en het recht hebbende van haar dr. impt in conv en reconventie.  CONTRA   

Jfr Auck Hoytema wed van Ju Andringha als wett tutrix van haar knn bij vs.Ju.  Het HOFF 

cond de ged om de impt van de schuld van 135 g.gld bij Watse Rienicx geëist te guaranderen 

costeloos en schadeloos af te doen. verder niet ontvankelijk, en cond de ged in convente en 

impt in reconventie in de kosten.    

410.    

De magistraten van Leeuwarden   CONTRA   Renner(t) Annes   Het HOFF rejecterende de 

presentatie cond de gereq. op het verzoek van de req. te antwoorden; ..... binnen 8 dagen.....   

en reserveert de kosten........     

 

Andreus Paulus smid te Hantumhuizen  Triumphant   CONTRA   Tseetse Peima voor 

hem zelven en dr. Jacob Bouritius en Sixtus Peima als cur. over Beydske Peima en Worp 

Peima voor hem zelf.  Het HOFF verstekt de gedaagden en houden de proceduren ten tijde 

van Tseetse Peima mede gedoemde (?) voor geconcludeerd; wijst partijen in feite contrarie.       

 

Hille Oenes te Kollum applt   CONTRA   Sypt Bottes aldaar;  Niet bezwaard bij het vonnis 

van de nederrechter; vlgs 2 art in zijn presentatie.       

 

Everdt Harmens  CONTRA   Eltse Cornelis c.s. In Factis.    

411.       

Sentius Sentius voor hem en zijn huisvrouw Syuw Piers te Beetgum  CONTRA   Joachim 

Hoppers.   Het HOFF verzoekt de geappelleerde mondeling te antwoorden en partijen voorts 

te procederen; resrerverende de kosten.     

7 mei 1602.    

Anna Carstens wed. van Gerrijd Henricks in tijden cipier; voor haar en als moeder en 

voorstanderse van haar kinderen en onder verb. v. goederen cav. d. r.  CONTRA   Lykle 

Joachims tot Holtpade als m.e.v. van Jelke Coenes zijn huisvrouw, c.d.r en o.verb v.goederen   

en in gelijke voegen voor Luitien Gosses en Jan Jacobs n/ux; en in die qual erfg. van wijlen 

Gosse Coenes in leven gewoond hebbende binnen Leeuwarden. ged in conv. en impt. en 

reconventie.  Het HOFF cond de ged de impt in haar qual. te betalen de summa van 100 

g.gld. met de intressen bijde impt door het ontberen ..... geleden; onverkort de gedaagde hun 

recht belangende het beneficie van inventaris en de impt haar defensien te continueren en in 

reconventie verklaart de impt niet ontvankelijk.   

412.    

Bauke Feyes te Dokkum als landheer en Sijtse Jans zijn landsate, Kempe Tonijs voor hem en 

Hendrik Jans als gebruiker van Jensma zate geassisteerd met dr. Jacob Bouritius en Sixtus 

Peima als cur. van Beydske Peima haar nicht eigenaresse van Jensma zate en tesamen 



eigenaars en bruikers voor hun aandelen en Quota van zeker buitendijks stuk lands, Galema 

Worp genaamd, gelegen onder de klokslag van Holwerd.   CONTRA   Doecke Aijsma, Julius 

Mockema; Worp Tijessens en Sibrich (   vlak) ende Trijn Sijgers  en Jorrijt Cuijper en Wopke 

Pibes. Ged.   Het HOFF verklaart de impt tot hun genomen eis en conclusie niet ontvangbaar; 

onverkort de worpgenoten van Galema Worp, hun recht bij nieuwe instantie onder en tegen 

elkander.    

 

Dr. Ulpianus Ulpij in zijn eigen naam en als cessie en transport hebbende van Tyaard 

Wijpkes en Merck Rinnerdts.  In Factis.     

413.   Gercke Pieters Sickema burgen en lakenkoper in Leeuwarden.   CONTRA   Neeltien 

Adriaans dr. als leg. adm. van haar kind bij wln Pieter Stans (?) in echte getogen.                       

... niet bezwaard.   

8 mei 1602.   

De ingezetenen van Haskerdijken impt. in conv. en ged. in rec.  CONTRA   Lyuppe Joukes.   

Het HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan; en de impt niet 

ontvangbaar. 

 

Sicke Sibrands te Goutum bij Sneek als m.e.v van Jelke Foppe Syolema dr. zijn e.h.   

CONTRA   Sicke Jeltses te Minnertsga.  ... ontsecht de req. zijn verzoek...      

 

Sijds van Scheltema als volmacht van Laas van jongema; Jfr His van Feitsma als moeder en 

wett voorst v.d. knn bij Hessel Meckema geprocreerd; Jan Jans Wederspan en Jan Frericx als 

volm van de erfgenamen van wln. Mewis Jacobs.  CONTRA   de Magistraten der stadt (.....).   

... te procederen tot scheidinge en delinge van de 3 oosterlijke lotten lands; op de westzijde 

buiten Dokkum leggende en om redenen compenseert de kosten.   

414.   

Hijlck Gabbe dr   CONTRA  Mayke Jarichs dr.   Vergunt de req. 14 dagen tijd om haar 

presentatie te mogen doen, gezien de eed.   

 

Walcke Annis in Sint Jansga, Otte en Baucke Annis zonen, Sijtske Annis tot Echten; elk voor 

hen zelven Jan Gielis, secretaris van Lemsterland, vanwege Atke (...........) dr zijn huisvrouw, 

Anne Rickes op de Jouwer, in de naam van Trijn Anne dr zijn e.h. Rincke Jans te Echten, als 

wett. Voorst. van zijn knn. bij wln. Tyard Anna dr.; allen kinderen en mede erfgenamen van 

Anne Tyaards, in leven te Oosterzee.   CONTRA   Aeuck Gabbe dr wed Anne Tyardts.  

In Factis. 

 

Bonne Jenkis voor hem zelven en als mede volmacht van de dorpen Bandt   Luinjebert en 

Tyallebert, onde Aengwirden Triumphant.  CONTRA   Tinco   Oenema grtm. v. Schoterland; 

Gerloff Bandenburg en Frerick Caspers als voormond over Jfr Romck van Dekema geapp.

  

In factis.   

415. 

Tseets Jans dr e.h. van Ede Jans zn   CONTRA   Att (e) Claass In Factis. 

 

Jacob Heres binnen Dokkum voor hem en voor Trijn Mense dr zijn e.h.  CONTRA  Jan 

Pieters te Nes. .... te namptificeren 100 g,gld.      

 

Gabbe en Henrick Jans zonen te Dokkum, impt  CONTRA   Jan van Coelen   gedaagde.   ... 

Het HOFF cond de gedaagde om de impt onder hun presentatien in het repliek gedaan uit de 

somma van 2000, tweehonderd g.gld in de acte van aanneminge d.d. 8 juli 1600 genoemd, 

hun competentie te betalen, met de intressen etc, en om redenen compenseert de kosten.     

 



Auke Broers, bakker en hopman der burgerije in L'warden, triumph.  CONTRA  Lolke 

Tsummes aldaar;   ... des triumphants schaden door de wanlevering van 2 lasten rogge, 

gehadt, tot 85 g.gld en deselve van 166 g.gld. of tweemaal 83 g.gld. aff trecken en ord. dat de 

pronunciatie van de sententien tot achtich (?) en de vs. Auke Broers intressen 81 g.gld met 

schade en intressen sedert de eerste december 1595 haar voortgang zal hebben.  

     

416.   Haio van Scheltema Req.   CONTRA   Mathijs van Muiden burger binnen Franeker.   

Het HOFF cond de ged. de impt te betalen de somma van 600 car. gld. met schaden etc. 

onder deductie van 21 car.gld   etc.      

 

Haie van Scheltema    CONTRA   Lucas Jarges.  Vooralsnog niet ontvangbaar.    

 

Johanna Alberts als leg tutr. over haar twee kinderen Albert en Beydts. bij wijlen Cornelis 

Jellis in leven Grietman van Stellingwerff - Westeinde in echte geprocreerd; sampt Franke 

Pieters als voogd van Anscke Cornelis dr zijn e.h.   CONTRA   Elle Feckes geapp. In 

Factis.    

 

Jfr His van Doenia Triumphant   CONTRA   Jfr Imck van Popma  In Factis.    

417   

Jelle Eelckes te Oostermeer als het recht hebbende van Syurd Jellema kinderen en Balling 

Wijbes tot Suwameer voor hem en als voorst van Syurd Bonnes knn en het recht hebbende 

van Halbe Sweitses.   CONTRA   Emcke Audts te Suwameer; als man en voogd van Sijke 

Henricx en het recht hebbende van Jan Alles mede adsessor van T.t.dl. vanwege zijn kinderen 

bij Saak Poppe dr. en het recht hebbende van Wierd Poppes. en Anna Poppe dr. en van 

Hedger en Fedde Auckes zonen ged in cas van mainctenu.  Het HOFF cond. de impt .in cas 

van mainctenu en respectieve gedaagde, aan de gedaagde en resp impetrant in cas van 

Mainctenu het stuk veens van de Aalsumer Sloot noordwaarts om 18 roeden 11 voeten de 

roede te meten ende oostwaarts aan Cambuurster Sloot of het veen te laten volgen met de 

vruchten en profijten daarvan genoten, mede in de meerdere schaden en intressen, etc. En in 

de tegenovergestelde zaak te oordelen dat de impt, oorspronkelijk gedaagden , het reliquet 

van het stuk veen daaraan liggende te laten volgen met de vruchten en profijten etc, als de 

vorige partij. En overigens niet ontvangbaar.    

418.    

12 mei 1602.    

Wlcke Martens lakenkoper en burger in Leeuwarden als vader en voorst. van zijn kinderen 

bij Jelke Pieters dr. en als erfg van wln Tyaard Pieters, oom van de kinderen, en zoveel als 

nodig is cessie hebbende van Anna Jans dr. de wed van Wolter Jans; impt   CONTRA   

Doedke Hylcke Melchiors dr.  Niet ontvangbaar.         

 

Barend Dirks te Nijehuisum en Anne Tyeks in der IJlst, vanw hun  huisvrouwen.   CONTRA   

Haring Rennerds in Nijehuizum.  Het HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter, en 

bij nieuwe sententie recht doende, cond. de appellant originael gedaagde om om bij presentie 

aan gemelde originaal impt van de huizinge te betalen de gerechte derdepart van 413 g.gld.; 

14 strs; en de getaxeerde emolumenten anderszins naar advenant: dertien pm 4 einsen; of 

anders te gehengen dat de geappelleerde de selve pondematen deduceert van de opgebrachte 

200 gelijke guldens; en dit onverkort de appellanten huivrouws recht neffens alsulcke landen. 

en mede tegends de voornoemde nopens de verkopingen derselven huizinge; en de 

geappellerde in zijn deel van de pondematen land. 

419.    

Jfr Ints Scheltema wed van Epo v. Aylva als moeder en leg. adm. van haar kinderen geres. de 

proc. bij de vs. Epo. Reducenten  CONTRA   Doecke Aysma vanwege Sytske Aelve en 



Sibrand van Osinga de jonge voor hem en vanwege zijn zusters. ...... Verklaart de reducenten 

bij de baer van 1591 niet bezwaard.      

 

Wobbe Luitiens zn burger en herbergier in Leeuwarden   CONTRA   Elisabeth Gerbrands dr 

wed van Tseetse Andries als diens erfgename   niet bezwaard bij het vonnis van de 

Nederrechter. 

 

Jan Lenerds van de Mey wonend aan de Nieuwe Bildzijl triumphant   CONTRA   Lenerd 

Aris aan St Anna Parochie als vader en voorst van zijn kinderen bij zijn overl huisvr. Het 

HOFF tauxerende de schaden ter somma van 81 car. gld. 10 strs. haar voortgang zal hebben    

420.    

Rennert Annes burger in Leeuwarden Triumphant;   CONTRA   Hidde Jans wonend te 

Akkrum.   Het HOFF taxeert de schaden en intressen ter somma van 35 g.gld.. En comp de 

kosten.        

 

Jeppe Alberts zn Jeppema burger in Harlingen.   CONTRA   Sibe Doyes Banga te Harlingen.   

..... niet bezwaard.      

 

Boele Roelofs  CONTRA  Pieter Anna Meinerts volm voor Oldetrijne.   

Het HOFF cond de gereq. de Req. het paard in kwestie te estimeren indien hetzelve in vivum 

natura is indien niet de rechte estimatie vandien in om redenen compenseert de kosten.   

421.    

Oeds Arends voor hem en zijn mede triumphant.; Req.    CONTRA   Johannes Hernes 

Ammema gedoemde en gerequireerde.   Het HOFF cond de gereq. om des req. presentatien in 

het repliek gedaan te gedogen dat deses neffens de achterstal, van de acht en drie golden 

guldens in specien en goeden gewichten, en neffens de voorderen twee, drie, en vijftehalve 

g.gld jaarlijks, lopende munte, deser tijden in de sententie uitgedrukt haar voortgang zal 

hebben. op de zate, landen en huizinge, hovingen en olden goederen, van wijlen Herne 

Sytses, voor zoveel .. ten achter wezen.........       

 

Meens Ublis wonende te Teetserke (Tietjerk?) als cur o. Tijaard Buwes weeskinderen.  

CONTRA   Bennerd (Rennert?)Eetses en Uble Freriks te Bergum als recht door cessie 

hebbend van Uble Ubles hun vader.   Het HOFF doet teniete het vonnis van de nederrechter; 

en bij nieuwe sententie recht doende, cond de appell. de geappelleerde te betalen de somma 

van 50 g.gld met schaden en intressen etc. onder deductie van 14 rijksdaalders en 6 stuivers; 

onverkort de erfgenamen van Tyebberck Meins (?) dr. haar recht neffens de andere 50 g.gld; 

en cond de appellant niettemin in de kosten.    

422.    

Jacob van Marssum burger in Leeuwarden;   CONTRA   Claes Alberts burger in Franeker. 

 Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 500 C.gld       

 

Aeltijen Saekles te Baard  CONTRA   Evert Annes voor hem en Lyeudts Sibrens dr. zijn e.h.; 

te Bolsward.    Het HOFF cond. de ged. om de impt te betalen de somma van 100 (28 

doorgehaald) g.gld.   door het ontberen........... en in de kosten veroordeeld.    

17 mei 1602.    

Harmen Forck, Impt;    CONTRA   Pieter Hesop en Anthoon Boonhoff (?)  ... dat de impt 

onder genoegzame cautie en presentatien bij hem in conclusie door lichten en ontvangen, 

....... voor de commissaris van den Hove.....     

423.    

De Gedeputeerde Staten van Frieland, het recht hebbende van het Convent Smallenee.   

CONTRA   De erfgenamen van Jan Loo ende zijn huisvrouw.  Het HOFF ordineert partijen 

te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen indien hij kan indien niet, hem 



transporteren op 't veen in questie; den greppel tussen den requirants venen en Jelle Sytses 

leggende, mitsgelijk zekere paal aan de andere zijde van 't veen leggende ende inden solvatie 

van den impetranten gementioneerd; en het getal der roetallen tussen de voorschreven greppel 

en de paal meten; ende het getal der roetallen bij geschrifte te doen stellen, en hem voorts 

informeren, met wat mate die venen in kwestie voormaals gemeten zijn, ende of die selve 

venen onder den dorpe Opeinde of onder Noorderdrachten zijn behorende.   

 

Claas Pieters Clackbrander en Hisck Pieters dr. e.l.  CONTRA   Jan Frerix.  In Factis.      

Eelck Syurdts dr. wed van Jan Meyloffs voor hem en als leg. adm van haar twee kinderen    

CONTRA   Gerrijt Barends bakker te Kollum,  In Factis    

424.   

Syuck van Wijngie en Hisck. van Hesselinga e.l.   CONTRA   Feye van Aelva voor hem zelf 

en als voogd van Jfr Aelke van Galema zijn huisvr; en c.d.r.    Het HOFF cond. de ged. om de 

impt.  de presentatien bij hem in den 18 artikel van de replyk gedaan te betalen de somma van 

3500 g.gld. (salf deductie hetgeen daarop betaald is) met schaden etc.       

 

Laas van Jongema tot Wommels voor hem en vanwege Jfr Habel van Herema; zijn e.h. ;   

CONTRA    Wlcke Tijsses te Tzum gedaagde.  In Factis.    

 

Pieter Joostes Jongestal te Staveren;    CONTRA   Simon Pieters Aldaar;  In Factis.  

 

Douwe Br..... rs  Reqiurant  CONTRA   Dirck Hartmans.  De gereq. te 

antwoorden. Reserverende de kosten.      

425. 

Gerrerd Arentses als cur. over Oentse Harmens en zijn goederen  CONTRA Wijke Harmens 

en Neel Reenks te Eestrum en Feijke Hoytes dr.  ...om tot profijt van Oense Harmens de zes 

pondematen lands te laten beweiden; en de 3 pondematen en de 6 pm. te redimeren(?) met 

200 car. gld.  en cond. Feyke Hoytes zulks te gedogen.    

 

Jan Claasses te Beetgum als cur van Syouck Syouckes;   CONTRA   Harmen Jans Het HOFF 

gezien de citatien, verstekt de gedaagden en houdende het overgelegde instrument van 22 mei 

1599 voor bekend cond.  de ged te betalen 450 gar. Gld.   

 

Sibe Wibrands als cessie hebende van Pieter Foppes, voor hem en als voogd van Adriaan 

Gijsberts zijn e.h.  CONTRA   Lenerd Tsiesses en Sijke    Cornelis dr. e.l.   ... 

houden de obligatie d.d. 14 april voor bekend cond. de ged. te betalen 71 c.gld.  

   

Simon Minnerts voor hem en onder verband van goederen en cav. de rato voor Anna Sijmons 

zijn huisvrouw,  CONTRA   Henrick Dyurres en Auck Jele (?) dr. Het HOFF           ... 

verstekt de ged. en cond. hem te betalen 511 g.gld met schaden en intressen.    

426.  

Michael de Roock (de Brouck?) voor hem en Marithien v Aarsen zijn huisvrouw;  CONTRA   

Tyaard Fens (?) en zijnhuisvr. ged.    .... holden de obligatie van 2 febr 1600 voor bekend.... 

cond. de ged. te betalen 100 car gld.    

 

Jan Gerkes  CONTRA Sipke Harings  ...... to ontholden vrij en schadeloos......       

 

Mr. Ocke Broersma    CONTRA     Folkert Pibes (?)   ... te betalen 100 g.glds.    

427.  

DE EERSTE RECHTDAG NA PINKSTEREN IS GEWEEST DE 8

E

 JUNI 1602. 

 



Jacob Heres binnen Dokkum voor hem en als voogd voor Trijn, Mense Gratema dr. zijn e.h.    

CONTRA   Jan Pieters tot Nes.   te namptificeren 100 g.gld.    

 

De Gedeputeerden van Frld. als gesuccedeerd in de goederen van Betlehems Convent.    

CONTRA   Cornelis Cornelis zn van Aengium door cessie en deling het recht hebbende van 

Cornelis van Aengium zijn vader, en in die voege geintervenieerd hebbende voor Gerrijd 

Dirks zoon zijn landsate geaasisteerd met Dr, Sixtus Peima occuperende voor de crediteuren. 

van vs. Cornelis. Te compareren voor de commissaris; POINCTEN:    Hoe groot Rhala 

Zate is.    Hoeveel landen de andere eigenaars van Rhale zate ( bezitten) en de documenten 

vandien    Hoe groot een koegrasinge hier te lande is en inzonderheit te Wijns of daaromtrent 

geacht wordt.    Hoe groot het reidland onder de zate behorend is.    

 

Den 7 den juni 1602.   

Lyuwe Boelis secretaris van Achtkarspelen voor hem en als voogd van Anna Lijuma zijn 

huisvrouw;  CONTRA    Pieter Cornelis bij Gerkesklooster.   ........ niet ontvangbaar.   En 

tegen  Doede Jans in faicten in forma.    

428.    

Belij Stegemans impetrante   CONTRA   Gosse Foppes gedaagde.  De    gedaagde onde de 

Hove te namptificeren 180. g.gld.    

 

Trijn Lamberts  CONTRA  Gosse Foppes en Uble Hans te Oostermeer. In Factis.  

    

Sipke Jaarsma te Holwerd  CONTRA  Gabbe Joukes secr O.Do.Dl.   Het HOFF cond. 

de gedaagde de impt. te betalen de somma van 300 g.gld.; als landhuur op Jacobi en Martini 

1599; 1600; 1601 respektievelijk verschenen; met gelijke 100 gld jaarlijks op termijnen te 

verschijnen; volgens de huurcedulle. etc. 

       

Pieter Wijbes wonend te Peins; en Lieuwe Ennes te Oostereind; als bij testament curateurs 

over wln Ge(e)rt Claaas dr nagelaten weesknn. bij Jan Gerloffs in echte getogen. en de 

goederen bij haar van Claas Mirx aangeerfd;    CONTRA Jan Gerloffs;  In Factis.    

429.    

Popck Ringie wed van Feike Tatmans in leven grtm. van Utingeradeel; voor haarzelve en 

Marten Fockens als leg. adm. over zijn kinderen bij zijn overleden huisvrouw geprocreerd; en 

in die kwaliteit erfgenaam van wln Tatmans vs.   CONTRA   Goitze Tieerds op 

ter Band.     Het HOFF cond de ged peremptoir te antwoorden.         

 

Johannes Schuiringh wonend binnen Munster voor hem en zijn huisvrouw; en c.d.r.   

CONTRA   Johannis Tebbitman dienaar des Goddelijken woords binnen Schoterburen.    ..... 

rejecterende de exceptie cond de ged peremptoir te anwoorden. 

    

Claas Wales (?) wonende aan de Oldemarkt als universeel erfgenaam van Marten Hepkes 

(Hopkes) zijn overleden broeder resumerende en adproberende hetgeen bij Geert Joachims en 

Sijtse Sijtes aldaat als omen en curateurs van de vs. Marten is gedaan.   CONTRA   Sijmen 

Asmus in Doniaga voor hem en vanw. Femke Sijtses ged.   POINCTEN:   --Hoeveel kinderen 

Asmus Sijnes heeft gehad; en oft de jongste Botke een echte of onechte dochter is geweest.    

Oft Lykle voor of na zijn vader overleden is.     Oft Lykle de erfenisse van zijn moeder 

gead..... erd heeft.    Oft Geert Wales (?) een echte soon is.      

430 (428)   Hero Andriess als curator over zijn wln stiefkinderen   CONTRA   Beentse Epes 

voor hem en zijn huisvrouw.  ... te namtificeren 135 g.gld.....   

 

Hylck Gale dr voor haar en als conj. pers voor haar broers en zusters; en voor haar kinderen.   

CONTRA   Bocke Douwes Abbema deurwaarder van denzelven Hove. In Factis. 



 

Claas Foppes tot Franeker voor hem en c.d.r voor zijn Broeder Ulke P(!)oppes.   

CONTRA   Jan Rommarts tot Berlikum.  In Factis.   

 

Marten Jans te Tzum Req.   CONTRA   Pieter Eerdts executeur van Franekeradeel en Jan 

Baertels.  Ontsecht de Req. zijn verzoek.     

NOTA: 

OP Huyden is mijn Heeren Petrus Johannes Runnia als raad ordinaris bij den heren Upke van 

Burmania en d. Gellius Jongestal mede gedeputeerde in de staten van Friesland in de Raad 

geïntroduceerd. actum 15 juni 1602.    

431 (429)    

Pieter van Manhuizen en Jfr Hebel Ulgers e.l. te Groningen Impt en Triumphant.   CONTRA   

Mr. Nicolaus Tas hoefsmid en Sijne Geppes zn verspierder.  In Factis.       

 

Mr. Gerrijt Harmens als cur. over de goederen van Sake Taekles impt   CONTRA  Aarend 

Wobbes als cessie hebbend van Ipcke Ipckes. In Factis.    

 

Sibrand Rienks op het Nieuwland o/d Clockslag van L'warden.   CONTRA   Jan Jacobs 

Vleeshouwer, en Wijbrand Eekes weesmeester in L'w. als cur o. Cornelis Jans.  Het HOFF 

cond Jan Jacobs aan de impt te betalen de somma van 400 car. gld. en 24 gelijke guldens in 

een andere partije met schaden en intressen. .......etc.....    

   

Lolke Dirks als last en procuraratie hebbend van Henrick Lamberts.   CONTRA  Neel Philips 

dr. ged.   ... de impt te betalen de helft van 420 car.gld. etc. verder niet ontvangbaar.       

432. (430)    

Haring Rennerds wonend in den dorpe Inser (?) huizen   CONTRA   Anne Tyerks en Barend 

Dirks nu/ux.  .. met de req. te procederen tot provisionele scheiding en deling zowel van de 

derdepart van de huizingen als van de achttien pm.   

  

Anne Tyerks vanwege Geelts Rinnerts dr. zijn huisvrouw te Westhem Berend Dirks zn 

vanwege Douwke Rennerts zijn huisvrouw, te Nijehuisum; als erfgenamen van Syts Homme 

dr. hun wijlen moeder; zo mediate erfgenamen van Homme Pibes en Greelts Harke dr. hun 

wijlen groutouders.   CONTRA    

 

Haring Rennerts en Douw Pibe dr wonend in den dorpe ......... huizen. In Factis.  

 

Poppe Andringha op Ameland en Isbrand Andringha nu maior wesende wegens Sem van der 

Does, zijn curateur.   CONTRA  Jelle Sibes;   In Factis.   

433 (431)    

Frouck Ede dr wed van Gert (Evert?) van Duurloo (?) vanwege haar kind bij hem getogen.  

CONTRA   Anthonis Bangae Sergeant Maior of weesmeester der stede Franeker. In Factis.    

 

18 juni 1602.    

Lyupck Wybe dr tot Goinga met consent en adsistentie van Reiner Sibrens haar man. Impt   

CONTRA   Hanke Sibrands te Goinga, als oudevader van Sibrant Hanckes kinderen bij Bij 

Sicke Wijbes te Gauw, Wijbe Hanckes te Hallum, Wijbe Ulkes te Akmarijp; en Hijlck 

Hancke dr. tot Goinga sampt Auck Wijbe dr te Sneek.   ... in feiten contrarie; wel expresse 

mr.  L. Ens en G. Bouritius advocaat om partijen om hun wachten naar alle bitterheid en 

schamperheid in het schrijven. 

       

Wtse Reemes voor hem zelven en als cur. over Geel Gerrijts dr. zijn e.h.  CONTRA Henrick 

Jans en Jelke Pieters. Geapp.  ...  nu voortaan af te holdende van de administratie van des 



Req. huisvrouws goederen en de aanvaarding v.d. req. te gedogen , mits bij het overnemen 

van deselve ende volgens daarna alle twee naar voor de comm. van den Hove of de gerechte 

van Leeuwarden ... genoegzame aanwijzinge waar de goederen liggen.    

434 (432)    

Allard Feckes impt  CONTRA Jan Jellis  In Factis.    

 

Tsumme Sibrands Secretaris van Baarderadeel;    CONTRA   Tseets Claes Upkes wed. Tot   

Lutkewierum als voorst v.d.knn bij vs Claas; als erfg en geres de proceduren... gehoord de 

eed van versterkinge; te betalen 50 g.gld van 28 strs het stuk.   

 

Feycke Tatmans, Grietman van Utingeradeel;    CONTRA   Roeloff Gerrijts op Ter Band; als 

kerkvoogd en adm v.d. geestelijke goederen en representant en volmacht voor de drie mad 

hooiland op de Lange Warren onder Terband; bij Jan Hennes als meijer gebruikt. en Sytse 

Gosses. ( ). In Factis.    

435 (433)    

Tyardke Tyards wed. van Mathijs Oenema voor haar kind.    CONTRA   Tinco van Oenema 

Grtm. v Schoterland.   Voor de commissaris; Pointen: of de gedagde crediteur is v.d impt's 

kind.    

21 juni 1601.   Homme Gerloffs Nom. Quo;   CONTRA   Pieter Annes, Jan Piers, en Dirck 

Aukes n/ux.    

 

Jacob Syrks Triumphant;   CONTRA   Douwe Douwes   in Factis.   

 

Aesge Rabbodus burger in Leeuwarden;   CONTRA    Berend Mollener Hendrik Raadmaker; 

en Geert Smit c.s.; Jouw Saeklis, Jan Pieters en Meynd Jans en Pieter Pieters Vellekoper.    

Voor de commissaris die henlieden zal verenigen indien niet hem zal informeren op zekere  

POINCTEN.      Oft de Heren Gedeputeerden na den 7 aug 1596 enige ordonnantie of actien 

op Cornelis Jans mr. timmerman hebben geprijsd. voor den 10 de sept 1598.  Hoeveele 

ordonnantien en tot welke somme de vs. hebben lopen, bij wat personen de penningen daarf 

ontvangen zijn.  Oft de Heren na de 10 sept 1578 en na de 28 maart 1599 ordonnantien of 

actien op Cornelis vs. en wat summe zij hebben geprijst; en bij wie daaaraf ontvangen is. En 

in wat voegen zij de penningen gelicht hebben.    

436 (434)    

Wijts Ulke dr. e.h. van Tijs Jans en Tijs Jans voor Jurgien Hendriks zijn zwager;   CONTRA   

Jan Jans en Johannes Douwes als curateurs van Epe Eps en Pieter Herts als voogd van Jantien 

zijn huisvrouw, en voor Gerrijt Radijs 1

e

 deurw. v.d. Hove.   In Factis.      

7 juni 1602.   Andries Pauwels te Hantumhuizen impt   CONTRA   Tseetse Peima mede ged.   

binnen 8 dagen en cond. hem in de kosten.   

  

Dr. Otto Swalue Req.   CONTRA    Martijn de Salle als cur. van het sterfhuis van wln Jfr 

Geel Humalda. In Factis.    

 

Watte Harkema  CONTRA  Buwe Harkema.   ... niet ontvangbaar vlgs het 

28

e

 artikel in zijn presentatien.    

437  (435)    

Feijcke Tatmans Grtm v Utingeradeel.als voogd van Jfr Popck Ringie zijn hs vr. ; mede erfg. 

van Sake Baard en voor de andere erfg.    CONTRA   Sijbe Frans zn te Salwert en Tiete 

Baard als cur van Jeltse Baard en zij tesamen als volm van Fedde Kempes; Laas Lijuwes , 

Tiemen en Jacob Frans zn als voorm over wln Wlcke Baards kinderen; en Ida Sytsma voor 

haar zelven.   ...niet ontfangbaar en compenseert de kosten.    

 



Doctor Wibrandus Aytta te Swichum   CONTRA   Wigle Aytta te Swichum   ..... om te laten 

volgen zoveel in hem is volgens het Jus Patronatus en collatie van de prebende, hospitaal, 

ende schole Van Aytta tot Swichum ende alle obposities, daar tegens gedaan kosteloos en 

schadeloos af te doen. En compenseert de kosten.       

 

Freerk Pieters  CONTRA  Sicke van Dykstra    ... te namptificeren 300 

Gold gulden.       

 

Ancke Eelcke dr. te Koudum Triumphant   CONTRA   Anne Inte zoon, broeder en conjuncta 

persoon van Jay Inte dr vanwegen de zelve en als volm van Pieter Ewes als bij de gerechte 

geauth. curator. over Jay vs. In Factis   

438  (436)    

14 juni 1602.   

Evert Harmens CONTRA Eltse Cornelis zn . verwerpt de exeptie en binne 8 dagen te 

antwoorden. 

     

Jan Gelijs secr van Lemsterland.   CONTRA    Sipcke Ha... nis dorprechter van Eesterga; als 

volm. en als volm. voor de verpachters van de Oosterse Vollega.  In Factis.  

       

Marten Rienks op Rinsumageest impt   CONTRA    Solke Gerrijts op de Leije;   

Te Namptificeren 50 g.gld.       

 

Imck Broers dr. te Jorwert.  CONTRA Rentse Tania te Arum en Pieter Broers bij Sneek     

Pieter Reenks bakker binnen Leeuwarden; u.n.v. van zijn huisvrouw; en als mede voorstander 

van Hil Harmens zijn hsvr. zuster; sampt Sennen (Simon?) Feddes, Sinne Tyepckes en Sibe 

Jans vanwege hun huisvrouwen, en de vs. Sibe als voorst van Jan Jacobs in die qual. naaste 

bloedverwanten van Pieter Martens in leven te Hallum.   CONTRA   Sake Tyepkes als man 

en voogd van Anna Simens dr. zijn huisvrouw, als erfgenaam van Pieter Martens haar eerste 

man.    Met eden gesterkt,   437(   nb.vorige nummering vervallen)  .... van de goederen 

actien en gerechtigheden, bij wln Pieter Martens nagelaten, ende te stellen genoegzame 

cautie, voor de conservatie ende restitutie van hetgeen de impetrant tot gelegener tijde 

daarvan zal mogen competeren ende om redenen compenseert de kosten. 

    

Claas Pieters en Jan Hendriks beide burgers in Franeker. u.n.v. en als conj. pers. van Hans 

Hendriks dr. wed van Cornelis Damas, in leven te St. Jacobi Parochie.   CONTRA   Jan Frans 

zn van der Mey. als voormond over de onjarige kinderen van wijlen Cornelis Damas en mede 

in die qual. als erfg.   .. te betalen de somma van 300 car. gld.        

 

Popcke Buma tot Ackrum voor hem en als volmacht van Wijke Broersma.    CONTRA   Dr. 

Otto Swalue nomine uxoris.  In Factis.    

 

Regnerus Hotses als cur over wijlen Gerb(r)and Ger(r)its weeskind; bij Marij Jenkes dr.    

CONTRA   Rinnerdt Douwes te Achlum, en intervenierend voor Naenck, Johannes Walles 

wed.   In Factis.     

438.    

Trijnke Jans van Coelen nu hsvr. van Ryurdt Jacobs als oldemoeder van van de weeskinderen 

van wln Jan Douwis en Ancke Jellis e.l.    CONTRA   Jeppe Jelles tot Dongeradeel in Nijkerk 

vor zijn huisvrouw.  In Factis.   

     

Dr. Carel Cardanus als cur. litis tot Haie en Taecke Ringie. student te Franeker.   CONTRA   

Dirck Jellis Kingem te Dronrijp, vanwege zijn huisvrouw. Niet Ontfanghbaer.       

 



Wolter Jans als voogd van Grietke Reiners als mede ergename van Jacob Dirks dr. en het 

recht door scheiding hebbende van haar zuster.   CONTRA   de wed. van Sibrandus 

Eugalemus   

In Factis.    

439.    

Jonker Gerard Clandt, wonend te Werdum in Oostfriesland.   CONTRA   Jan Bonteman voor 

hem en intervenierend voor Wijbrand Eelkes, weesmeester.   .. cond de ged. de impt te 

betalen, de somma van 38 g.gld , voorts niet intfangbaar.     

 

Dirck Jans burger en lakenkoper in Leeuwarden als curateur over de kinderen van Hendrik 

Coops in leven goudsmid in L'wden; en bij Gelts Woke dr. nu e.h. van Gerloff Rijks , Mr. 

Jacob Herbaium Postulant van den Hove, Wijbe Hebbes, burgemr. in Leeuwarden, Syurdt 

Harmens onder verband van goederen intevenierende voor Jan Hans zn die geintervenieerd 

had vanwege Kempe Jelgers, en Sicke Tyallings te Weidum.   POINCTEN.    

--Wanneer Coop Henricx, Henrick Coops en Jan Coops zijn gestorven.    Hoe oud Jan Coops 

was, doen hij versturff.    Hoe oud Hendrik Coops was ten tijde van zijn versterven.    

440.    

 Uytse Varnerds burgemr. te Harlingen, m.e.v. van Atke Jacobs dr.   CONTRA   Wlke Tijsses 

geapp.  In Factis.       

 

Jr. Caspaer van Eeuwsum heer van Nienoord, drost van Coevorden, en Drente, en overste 

Lieutenant; en het recht hebbende van verscheiden crediteuren.   CONTRA   Mr Ocke 

Broersma en Egbert Carsten. In Factis.     

 

Mr. Regnerus Bras, voor hem en als voogd van Maike Gerrijts zijn e.h.   Te compareren voor 

de commissaris. (Geen poincten genoemd.)    

 

Johannis Epis te Holwerd, voor hem zelven en als voogds en voorstander van zijn zoon 

Luitien Johannis zoon.   CONTRA   Reener Auckes te Holwert.  In Factis.    

441.   Steven Stoffels, brouwer te Delft.  CONTRA   Pieter Sipckes te Stavoren.... te betalen 

de somma van 300 car. gld met schaden etc.    

 

Rinck Dircks wed van Pieter Sijtses nu t' recht hebbende en Gossen Sijds op de Leye.   

CONTRA   Solke Gerrijds op de Leije.   ... gehoord de eed dat hij eerst kennis van de injurie 

gekregen heeft, binnen het jaar voor de institutie van de proceduren, cond. de ged. te betalen 

8. g.gld. en overigens niet ontvangbaar.     

 

Lieuloff  Tyerks zn Buwema,  CONTRA Agge Hoytes. Geapp.   ... te gedogen dat 

de .....in de requeste geroerd, en van den Hove in het register gesteld, met de cautie of de 

betaling vernoegd zal zijn.    

 

Ids Pieters. burger binnen Franeker   CONTRA   Eke Isbrands en Trijn Tyards dr. zijn 

huisvrouw.  In Factis.    

442.    

Jel Gerrijds dr. als erfg. van Jets Minne dr. haar kind bij consent van Emke Sibrands haar 

man wonend te Bilgaard.   CONTRA   Henrich Roelofs executeur van Dantumadeel.  ... 

rejecterende de exceptie, en voorts in factis.    

 

Imcke en Jarich Ryurds zonen te Wommels voor haarzelf en mede vanwegen Jaen en Minne 

Ruyrds.en c.d.r.   CONTRA   Reyn Syurds in Parrega.  In Factis.    

 



Upcke van Burmania en Gabbe Jans tot Ferwerd, als last en procuratie hebende van de 

gemeente en ingezetenen van het dorp Ferwerd.   CONTRA   Sibold van Ailwa; mr. Hoite 

Hoitema als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij wln Jfr Bauck Ailwa; en Jfr Gerland 

Ailwa als erfg. van wijlen Anleff Ailwa.en Pieter Roeloffs secr. van Ferwerderadeel.     Het 

HOFF cond. Sybold van Aylwa en mr H.Hoytema en Jfr Gerland Ailwa in h un qualiteit om 

de impetrant te guaranderen costeloos en schadeloos te ontheffen; van de aanspraken van de 

erfgenamen van Foppe Gabbes, gedaan, of anderszins dezelve erfgenamen te betalen 91 car. 

gld; 6 strs. met schaden etc.  

 443.   

Nanne Pybes Abbema cum uxore wonende te Marssum; Syte Schelte dr. .........  voor haar 

kinderen bij wijlen Jorrit Hania; en Hoeke Ryurdts; voor hem en n/ux. als crediteurs tot de 

goederen van Jes (?) Mintse Buweman dr. e.h. van Douwe Scheltema dr.   CONTRA   Dirck 

Hendriks, Dirck Claasz; en Aarend Pietrs, mede leed..... van Dirck Scheltes c/ux.   In Factis.   

  

Bauck Dyurre dr. ; Req. CONTRA    Enne Jans te Oosterend , intervenierend v. 

Marten Martens.   Te compareren voor de commisaris die hen zal verenigen, indie niet..........   

POINCT. Oft de drie koeien in questie  Pibe Jarichs mede hebben (nogen?)    

 

Tyerck Feyes burger in Leeuwarden voor hem en c.d.r voor Aelke Jelte dr. zijn e.h.   

CONTRA   Andries Isbrands tot Hallum.     De ged. te namptificeren 115 car gld.   

444.   

Tyaard Fons Req.   CONTRA   Pieter J...hannis en Joachim Eemis. In Factis.    

 

Taecke Hoites Hoytema te Arum,    Wlck Jellis als man en voogd van Wlck Wlcke dr Epema, 

onder verb. v. goederen.  ..... ..te niete het vonnis van de Nederrechter, verklaart de originele 

eis voor de Nederrechter niet ontvangbaar; doch onverkort hetgeen buiten de scheidinge is 

gelaten.    

30 juni 1602. 

Syurd Taeckes en Aucke Takes te Pingjum;  CONTRA   Syrck Rommartha op Terschelling; 

nom fil.  Het HOFF cond de gedaagde om de impt te betalen de helft van 292 g.gld.; zijnde 

voor een derdepart erfgenaam van wln Atke Aggedr. zijn moeder en de derdepart van de 

resterende helfte etc.    

 

Adriaan Cuyck van Lexmond; als cessie hebbende van Rienck Burmania;   CONTRA   Jan 

van Burmania.  In Factis.    

445.    

Taeds Frans dr wed van Cornelis Pieters als voorm voor haar kinderen.   CONTRA   Sibrand 

Walta te Wirdum. In Factis.    

 

Richard Drapier koopman der Engelschen residerende te Middelburg.   CONTRA   Mr 

Regnerus Bras gesubstitueerde volmache en procuratie hebbende . Wonende tot Woren 

(Woerden?) in Holland, in dezelfde qual. volm. van Dirck Jacobs de Hoorn burger aldaar; die 

cessie en transport had van Floris Willems van H......?        ......cond. de gedaagde om zich 

onder commisaris van den Hove te stellen, alzulke proceduren zij van Ew Allema ontvangen 

heeft, tot profijt van de genen die den Hove zal bevinden gerechtigd te zijn. En compenseert 

de kosten.       

 

Mr. Matheus Everardi als voorm o.d. onjarige weeskinderen van Ael Gijsberts dr. en Jan 

Dirks zeepzieder binnen Leeuwarden.    Te compareren voor de commissaris van het HOFF. 

(geen poincten)    

 



Douwe Nijenhuis, curator Bonorum over Ryurdt Rienks sterfhuis.   CONTRA   Minthie 

Rienks.  Om de impt te antwoorden en reserveeret de kosten.    

446.    

Belij Lyuwe dr. wed Hendrick Aarends als wett. voorst. van haar kinderen ; geass. met Simon 

Simons als cur. lit.    CONTRA   Anna Hendriks dr wed. wln. Aarend van Harderwijk; in 

conv. en in ged. reconventie.   POINCTEN:   --  Waar de last rogge met de zesdehalf lopen in 

het begin van de rekeninge genoemd, gebleven is. --  Idem wat penningen Aarend van 

Harderwijk van de crab.... gemeld in het einde van dezelfde rekening ontvangen heeft.   --   

Hoeveel penningen Aaerend van Harderwijk desselven zoon of de weduwe hebben betaald 

voor de req. conventionis, aan Jacob Cornelis zoon, of derzelver weduwe.    

 

Graets Giolts dr. wed van Wijlen Jan Topper, voor haar en haar kinderen.   CONTRA   Rintse 

Dates, geappelleerde.  Niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.    

 

Aarend Martens; ... erfgenaam van Jan Willems Hovenga (?) en adsignatie hebbende van 

Empcke Jans. CONTRA   Lyeuwe Jans te Kollum.   In Factis.    

447.        

2 juli 1602.   

Elisabeth Versteveren wed van wln Jelmer Jellis in leven deurwaarder van de heren 

Geduputeerde Staten.  CONTRA   Pieter Binnerds.  Ged.   Het HOFF verklaart de impetrant 

volgens de artikelen 23, 24 en 27 niet ontvankelijk; aangaande het verzoek van interrinement, 

op te leveren (?) van beneficien van inventaris, en de gedaagde zijn defensien ter contrarie.  

3 juli 1602.    

Jan Gerbrands  CONTRA  Sipcke Harmens.   rejecterende de exceptie; te 

antwoorden binnen drie dagen     

 

Marcus Verspeeck en Sibrich Pieters dr. e.l. als olders en administrateurs, met Watse Gatses 

voor Thomas en Pieter Gerrits, en Auck Gerrits dr.   CONTRA    Harmen Forck In Factis.   

 

Tsalling Jeppes req.  CONTRA   Lyebbe Hoekes voor hem en zich sterk makende voor Alle 

zijn Broeder.   Het HOFF verklaart de req. uit zake van de administratie die hij over de 

geappelleerde heeft gehad, meer uitgegeven te hebben als hij heeft ontvangen, de somma van 

75 g.g.ld. en cond de ged. deze somma noch te betalen, met schaden etc.    

 

448.   Meinte Rienks voor hem en Jijts Pieters dr. zijn huisvrouw,   CONTRA  Douwe 

Barends.vorr hem en nom Ux.  ... wederom te compareren voor Hillema Rd. Ord. die zich 

opnieuw zal informeren, en in reconventie recht doende, cond de gereq. om hetgeen in het 

31

e

 artikel is genoemd, kosteloos en schadeloos af te doen.      

Meinte Rienks en zijn huisvroeuw, als voren;    CONTRA   Jan Kempes voor hem en 

vanwege Hendrik Jans    te laten volgen het reversaal, in de proceduren genoemd.    

 

Haring Rinnerds,   CONTRA  Anna Tyerks. en Brand Dirks n/ux.   IN Factis 

voor Ulenburg, en ord. dat partijen aan wederzijden, om de maadlanden datelijk af te maaien; 

en het hooi daarof in roken* te brengen en aldaar te laten verblijven, tot nadere dispositie van 

de heren op poene van 25 g.gld van de overschrijding bij de CONTRAventeurs te verwaren; 

tot profijt van H..... en dat alles onverkort ....    

449.    

Tyaerd van Aelwa Grtm van Dantumadeel, Lyuwe Lyuwes als volm van O.D.dl.; Upke van 

Burmania te Ferwerd en Hieronimus Abbema (?) als volm v. Do dl Ostz. der Pasens; Sydts 

van Roorda en Aucke Bruchts volm van Collumerland; en Jelger van Feitsma Raad en 

Rentmr. generaal der domeinen, met de proc. gen en Johannes Henrici ontvanger der 



geestelijke goederen, met Balling Buitenpost, nopens dezelve goederen s'lands advocaat.  

CONTRA   De magistraat der stede Dokkum,    Het HOFF cond de gedaagde te antwoorden     

6 juli 1602    

Hayck Syurds dr. wed Reyn Jans, als universeel erfg. van wijlen Andel Syurds dr. haar 

zuster.   CONTRA   Wijn Hans dr. te Sneek.    Het HOFF cond de ged om de impt te laten 

volgen en genieten de helfte van de gedaagdes dr. ..... in bras gegeven is, en verklaart de impt 

verder niet ontvankelijk. En in reconventie: ord de ged. de impt te laten volgen de somma van 

1800 car. gld. van achter stal en sedert Andle Syurds dr. door t recht haar aangegangen 

gehadt heeft, en ....  betaald; en de helfte van de schulden staande echte overgelecht, voor 

zovel bijj hem zelve betaald zijn. uitgezonderd de helft van hetgeen erop betaald zal moeten 

worden.etc.     

450.    

Lyuwe Claaszn CONTRA    Harmen Sijbes; Wilco Martens, Lyuwe Tammes, als mede 

crediteuren van Lyuwe Claaszn   .. te compareren voor de comissaris:    Oft de Req. de 

consenten en de crediteuren zijn van Lieuwe Claaszn    Hoe groot hun schuld is.    Item te 

vragen hoe groot de schuld is van de geappelleerden.die hypothecarij hebben op de goederen 

van Lyuwe Claaszn.    

 

Barbara Jans dr. wed van Mewis Jacobs, als wett. voorst o.d. knn   CONTRA   Jelger van 

Feitsma Raad en rentmr.generaal. En Dirck Douwes, en Jan Henrix; voormond over de 

weesknn van wijlen Adie Lamberts;    ...niet ontvangbaar.    

 

Hoyte Piers te Weidum als geauth gred van Jets doeke dr.   CONTRA   Ige Gosses te 

Wommels. Niet ontvangbaar.       

451.    

Jan Pieters te Nijkerk in conv en reconv.   CONTRA   Focke Simons mede aldaar;   .. bij het 

vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En in conventie doet te niet het vonnis van de 

Nederrechter; en te betalen de somma van 4 g.g.ld. en cond. de geapp. in de kosten van de 

proceduren.       

 

Arnoldus Annij dienaar des Goddelijken woords te Lichtaard.   CONTRA   De heren 

gedeputeerde staten van Friesland; Focke Jans Beima (Buma) als cur over Jelke Claas dr. en 

interv. voor Ede inde Maaren, zijn meyersche en Douwe Femmes gereq.   .. cond. Focke Jans 

B...     te laten volgen het Cleyn Mad, met de vruchten daarin bij hem genoten en voorts niet 

ontvangbaar.     

 

Jfr. His van Roorda als wett voorst van haar kinderen bij Pieter Mol    CONTRA  mr.   

Anthonis Trijst.  Niet ontvangbaar.    

452.     

Gerrijd Wijbes Jelgerhuis, burger binnen Leeuwardenals eigenaar en voor Anna Meinerds 

zijn meiersche.  CONTRA   Lieuwe van Jukema Niet bezwaard bij het vonnis v.d. 

Nederrechter.  

   

Aarend Bauckes Burger in Dockum    CONTRA    Menso Gratema. In Factis. 

   

Leul Tyercks Buma Triumph.   CONTRA   Agge Hotses te Kollum.   het HOFF 

adproberende de besognien van de deurwaarder, ord. dat de koop van de huizinge en de 

ontruiming der landen, nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden geproclameerd 

en cond. de gedoemde zulks te gehengen en te gedogen.        

 

Sible Ids te Exmorra    CONTRA   Pieter Jans te Lutkewierum.   Costeloos en schadeloos af 

te doen; en de landen tot profijt van de req. te ontruimen met schaden etc.    



453.  

Den 7 den juli 1602.   

Abel Gijsses en Marthien Jans dr. e.l. in Dokkum. Appellanten   CONTRA   Reenk (Rienk) 

Tsummes en Geurt Tonijs dr. e.l te Leeuwarden.  In Factis.   

 

Jan Freriks burger en Bouwmeester in Leeuwarden.   CONTRA   Focke Buwes , burger in 

Leeuwarden. Niet ontvangbaar.      Mr Ocke Broersma, cur o.d. goederen van Epo Wijgers 

en Saepck Bromgersma.   CONTRA   Dr. Jacob Bouricius en Sixtus Peima, suppoosten van 

den hove, als geauth. cur. over Beidske Peima, hun nichte mediate en immediate erfgename 

van Lupck Hans dr. wed Sibe Peima. en Anna Hans dr haar grootmoeder.   ... voor de comm. 

van den Hove.: POINCTEN:   Hoe groot Pipersma landen buiten dijks en wijlen Saepck 

Popma toebehoord hebben, zijn.    Uitgenomen het aangewas buiten de nieuwe dijk, tot dien 

f..... des nood alsnoch de vs. landen te doen meten.   Oft de gedaagdes voorzaten daarin meer 

als 36 pm. toebehoren.   Hoeveel landen de kerke ofte Vicarije van Anjum hierin bedragen.   

Oft de erfgenamen van wln Douwe Syrks daarin meer gehadt hebben of toebehoren als twee 

vierdeparten die zij van Bronger Brongersma en Auck zijn zuster zouden hebben gekocht en 

hoe groot die vierdeparten zijn.   

454.   

Jacob Jeppema burger binnen Leeuwarden  CONTRA  Douwe Gaelis te Anjum.   de impt .. 

de gedaagde zijn gepresenteerde cautie te betalen, de somma van 82 g.gld.    

 

8 juli 1602.   Gosse Pieters als mede erfgenaam van Swaentien Martens, cessie en transp 

hebbende van Jan Martens mede erfg.   CONTRA   Peter Anna. ............? in de Oldetrijne, 

voor hem en voor Jantien ........ Piers wed. Ged.   Niet   ontvangbaar.    

 

Dirck Alberts te Leeuwarden, cessie en transport hebbende van Allard Dirks. Impt.    

CONTRA     Tiete Meintses te Lutkewierum, voor hem en c.d.r. voor Trijn zijn huisvrouw.   

.. de presentatie in de quadrupliek te volstaan en cond. de imp.t mede in de kosten.    

 

Tseert Gerards dr. wed Alle Altes, in leven burger in Leeuwarden, als moeder van Meindts 

Allis dr, bij Alle Alles haar overleden man getogen, en de vs. Meindts bij welweten en wille 

van Jan Blocq haar echte man haar mede zich voor haar interessen;   (455) CONTRA    

Eylerd Meinerds. voor alsnog niet ontvangbaar.      

 

Rein Wijbes en Eske Mewis dr e.l. te Franeker,   CONTRA   Feike Hoites c.d.r voor Luts 

Jans dr zijn huisverenighe.   Te namptificeren 77 car. Gld.      

 

Neel Ariaans dr. geadsisteerd met Claes en Olpherd haar neven.   CONTRA   Jan Jobs te St. 

Jacobi Parochie. voor Job zijn zoon.   Niet ontvangbaar .    

 

Johannis Johannis, app. CONTRA  Martien Jans voor haar en de kinderen.   

... niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.    

456.  

Aarend Baukes en Jantien Hendriks e.l. op Weer(....) buren;   CONTRA   Sypt Bottes te 

Kollum    In conv. in faicten en in reconv. met de presentatien te mogen volstaan.     Claas 

Martens CONTRA  Sipkde Syurdts, halfwassen ged en gec.   .. verklaart de ged. contumax 

en cond. hem in de kosten. 

 

Remke Sipkes   CONTRA De Heren Gedeputeerden.  Voor de commissaris:     

Wat voor goederen en percelen in qu. te Dokkum van het eemschip in het einde hulderen(?) 

ofte opslaan zijn gestoten en naar Collumerzijl gevoerd. en daarvan een specificatie en 

eindstaat te maken.    



 

Meinte Rienks voor hem en vooer zijn huisvrouw,   CONTRA   Tyerck Ryurdts zn Bandt te 

Franeker. als voorm over Kempe Donia de jonge en interv. voor Jasper en Cornelis Pauwels 

zoon te Menaldum  (457)   .. met hun presentatie te mogen volstaan en voorts niet 

ontvangbaar.   

    

Tyerck Rijurts zn. Bandt. CONTRA     Meinte Rienks en Douwe Barends , n/ux.     

Cond Meinte Rienks te betalen tot de deterioratien (achteruitgang) of  ( slechte)  

onderholdinge van de schuur en keuken in kwestie de somma van 25 car. gld., voorts niet 

ontvankelijk. 

 

Tyepcke Iges Sickema te Wirdum   CONTRA   Jffr. Margarethe van Syerksma    de 

ged aan de impt te betalen de somma van 150 car. gld. en nog 60 car. gld in andere partij; met 

schaden etc. ; dat hij impetrant de betalinge en verminderinge van  zijn achterwezen op de 

goederen van wijlen Jfr Beatrix van Loo sal hebben bekomen    

 

Wate Harkema te Buitenpost, als het recht door cessie hebbend van Claas Martens.   

CONTRA    Jacob Henricx. aldaar.  In Factis.    

 

De Gedeputeerden, als recht hebbend op de goederen van het convent Smalle Ee.     

CONTRA    Hendrick Pauwels als curator over de Kinderen van Jan Loo; geass. met Albert 

van Loo en Dr. Nicolao Obbes, vanwege Hester Loo zijn huisvrouw. (458.)  Het HOFF 

cond de gedaagden te laten volgen en restitueren de veertig roeden, met de turf daaruit bij 

hem gegraven, of de estimatie vandien met de schaden en interessen, etc.   

10 juli 1602.   

Hendrik Oldendorp, impt. CONTRA    Gerbrand Gosses   Burgemeester in Dokkum voor 

hem en Tseetske Douwes zijn e.h.   In Factis.   

 

Coert Andries als m.e.v. van Trijn Hessels. CONTRA     Sibbel, Jan Henrix.   In Factis.       

 

Jaay, Thomas Jelles te Franeker. Ryurdt Saekles, Thomas en Lolle Hiddes voor hun 

huisvrouwen, en vanwege de anderen mede de petroon van Jelsum ...... of wier prebenden in 

den dorpe Gaastmeer (liggen). Geassisteerd met Auck Haitse dr.; moeder en administratie 

hebbende van Sicke haar zoon, Clerck binnen Franeker.   CONTRA   Lyuwe Lolles en Sydts 

Goeities voor hem, en als alst hebbende van de andere ingezetenen van Gaastmeer.   ... niet 

ontvangbaar.    

459.  

12 juli 1602.    

Sijtse Jans en Magdalenen Escke dr. burger in Franeker, als cessie hebbende van G... Elckes. 

en Imcke Claas aldaar.   CONTRA   Jfr Doutien Hesselingha.  Lysbeth Taicke Mennerds wed 

te Franeker.en Marten van Naarden.   In Factis.    

 

Jacob Cornelis en Jan Jacobs appl. CONTRA Roeloff Martens .....     ged.    

 

Jan Dirks van Ferwerd Triumphant;   CONTRA    Isbrand en Janke Jacobs geapp.  met de 15, 

16, 17, en 18 art. te mogen volstaan.    

13 juli 1602.    

Anna Gerrijds van Herbaium als oldevader en conj. pers. van Gerrijd Pieters. en c.d.r    

CONTRA   Dr. Leo Schuiringh last en proc hebbende van Dick Tijszn te Mirdum.   ... ten 

aanzien van zijn administratie te stellen voldoende borg.ter zake van zijn pupil.  

460.    



Magdalena Auke dr te Wirdum, (Weidum?)   CONTRA   Goslick Mennerds.  Het HOFF 

cond de ged de impt te betalen de somma van 200 daaldere in een partij; onder deductie van 

`15 car gld, tien dalers en zes car gld met schaden en intressen etc.    

    

Jfr His Feytsma als voorst ean haar kinderen bij Wln Hessel Meckmans en het recht 

hebbende van Scipio Meckmans haar schoonvader.   CONTRA   Georg van Schwarzenbergh.    

Het HOFF taxerende de schaden en intressen vanaf 1594; ter somma van 1500, car. gld, en 

dat het proces haar voortgang zal hebben.    

 

Johanna , Jacob Canters dr. impt CONTRA      Otto Swalue. In factis.    

 

Adriaan Jacobs te Belckum  CONTRA     Marten claas, Cornelis Willems, en Balling Dirks.     

461.   

Jan Bonteman impt    CONTRA   Steven Willems als vader en wett adm over de kinderen 

van Emerentia Bontemans ; Jan Stoffels te Harlingen als voogd van Grietien Bontemans zijn 

huisvr.  en mede voor claas Jans en Maritien Bontemans, en zich sterk makende voor mr. 

Obondiue (?) als voogd van Maike Christiaans Bontemans, alle kinderen en kindskinderen en 

in die qual. erfgenamen van Pieter Bontemans en Hidtie Jan Cuicks dr. in tijde echtelieden en 

intervenierende voor Waling Walings.   Te compareren voor de commissaris van den Hove. 

Die hen zal interrogeren op zekere POINCTEN van Offitie:   Waaraan de 10.000 zeshonderd 

caroli guldens bij de impt na luit de liqiudatie ten processe overgelegd, zijn verschenen   - 

Oft de rentebrieven in kwestie in tijden bij het gemaakte CONTRAct is vertoond.   In den jare 

dat daar 200 car. gld. de impt van zijn wijlen olders, in bewijs (?) beloopt ook mede in de vs. 

liquidatie zijn geapprehendeerd; en de impt. voor ontvang aangerekend.      

 

Gaele Pieters Sickema CONTRA  Jan en Allard Ottes zonen   en. Wlcke 

Isbrands te Dongjum. Ged.   het HOFF cond. Jan en Allard de administratie van Wlck Sicke 

dr. gedaan. te antwoorden, en hun daartoe te laten authoriseren.   

462.    

Ige Tyepckes Sickema , en Douwe Epema vanwege zijn moeder, vanwege de andere erfg. v. 

Tyalling Sixma,  CONTRA     Poppe Andringha op Ameland en Sem van der Does cur. 

o. Isbrand Andringha.   ... dat de koop van de landen, hovinge en plantage nog eenmaal zal 

worden geproclameerd, etc.       

 

Michiel Swarte en Geurt Botte dr. en Doede Syerksma voor zijn interesse.  CONTRA   Tyard 

Tyebbes hopman en als wett voorst van zijn kinderen bij Tyalke Syerksma;    .. te gedogen 

dat de impetranten lichten en ontfangen de penningen .....   

     

Trijn Gerrijds dr. e.h. van Lolke Wopkes.burger in Franeker, erfg. v. Teije Simons dr. en 

mediate erfg van Simon Claas; en Tyardke Sicke dr. in tijden e.l.   CONTRA   Adriaan 

Tyaards dr als erfg van van Wijlen TyardSijmens, haar vader en en onder verband van 

goederen caverende voor  (463)  Sicke Claas te Wijnaldum; Heyn Claas te Beetgum; als erfg 

van Jacob Claas te Hennaard; Siuwe Intse dr hsvr van Piecke Baukes, te Hilaard, Jets Hisse 

dr e.h. van Syouke Hessels; te Itens; Ryurd Intses te Oosterlittens; als voorm over Aukie 

Idske dr. en Hessel Piers als vader van Intse zijn zoon bij Sijke Sijmons dr. te Oosterlittens.  

Het HOFF verklaart de impt voor een vijde erfgenamen van Simon Claas haar oldevader.te 

hebben en te laten volgen het genoemde deel van de erfenis; etc.   

14 juli 1602.    

Hette Piers Lyklema en Rints Fedde dr. te Beetgum   CONTRA   Jelle Andringha Grtm. van 

Utingeradeel.   In Factis.  

   



Bartholomeus Oldeneel deurwaarder van den Hove    CONTRA   Sake Annes. ... de 

geapp. om de overgelegde specificatie van de vacatie te betalen; 

 

Hette Piers Lyklema voor hem en zijn huisvrouw,    CONTRA   Lieuwe Mircx te 

Oppenhuizen. In Factis.       

 

Baucke Syurds dr. CONTRA  Eeme Jans te Oosterend interv v. Marten 

Douwes.   ... costeloos en schadeloos te restitueren.    

464.    

Pieter van Backerood (Berkenrode?) te Amsterdam als cessie en transport hebbende van 

Anthoon Beerenhoff  (Boovenhoff ?).   CONTRA   Isbrand Anringha, in Factis.    

 

Offke van Feitsma binnen Leeuwarden,    CONTRA   Pieter Johannes zoon Tania en Swaan 

Tyerks dr. e.l te Anjum.      Het HOFF houdt het instrument d.d. 14 jan 1601 voor bekend, om 

de impt te betalen 600 g.gld; en cond de ged. te relaxeren de reste van de huur; (3 g.gld en 7 

strs); en nog van de huur van Marten Martens, en 140 gelijke guldens; en melioratien aan de 

landen en dijken.......;       

 

Hendrik Oldendorp CONTRA Jacob Arends.   ... houdende de akte van 27 juni 1597 voor 

bekend, aan de impt te betalen 100 g.gld met schade en intressen.   

465.     

Dr. Suffridus Nijenhuis voor hem en zijn huisvrouw.   CONTRA   Jan Bonteman op St Anna 

Parochie,    ... verstekt de gedaagden het instrument van 15 mei 1599 voor bekend, en de 

borgtocht van 13 sept 1600 en de obligatie van 13 febr. voor bekend en cond. de ged. de impt 

te betalen de somma van 1074 car gld op de eerste mei 1601 en 1602 verschenen, telkens 250 

gld en over '03 en '04 hetzelfde bedrag; en de resterende 75 in mei 1605.    

 

Jan van Loon als cur over Erasmus Grijff impt   CONTRA   Rixt Monte dr voor haar en ex 

test. erfg van Ryurdt Ockes haar voor man.   .. te betalen 400 g.gld.   

 

Lyuwe Tammes te Lidlum voor hem en Griet Jans zijn huisvr. en c.d.r.  CONTRA  Lyuwe 

Claes en Griet Harmens dr. e.l. te Wie, onder de klokslag van Franeker.    .. het instr. van 30 

maart 1597 voor bekend, en te betale 250 g.gld op 1 mei 1601 ; en 1 mei lestleden 250 gld; en 

mei naastkomende 100 g.gld ; met schaden etc.    

 

Jan Potter gezworen bode van het Hoff.  CONTRA  Piecke Jurgiens cum uxore.  te 

antwoorden binnen tijd, doch verstreken zijnde, verstekt de gedaagde te antwoorden. 

Houdende het overgelegde reversaal voor bekend d.d. 14 sept 1601. en cond. de ged. te 

betalen 90 car gld in een partije en 18 car gld in een andere partije. en mede in de kosten    

466.    

Dr. Doecke Eemingha en Govert Benedictus Franchet, als cessie hebbende van Jan Rienks en 

Neel Pieters e.l.    CONTRA   Philips van Bonga (??) als cur over Auck Dirks dr.  In 

Factis.      

Klaar 26 april 2001.  

 Jan Post.  Gecorr 7 mei 2008./ 10 mei 08//   13 mei 08. 

 

 

 

 



 

HOFF 16707  Oude nummering HOFF  YY 21. 

 

Pag 1. 

DE EERSTE RECHTDACH  IN DEN Jare 1605 is geweest den 12-den Januarij. 

 

Focke Joachims als soon en conj. persona van Anna Douwe dr. nu cranck zijnde en c.d.r. 

CONTRA  Edsart van Grovenstins, Grietman van Menaldumadeel  

Het HOFF ord. partijen te compareren voor mr. Jukama, voorgaande commissaris, die hen zal 

verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 

POINCTEN : Oft Pauwels Joachims het geweer in kwestie heeft toebehoord. 

Oft Anna Douwe dr. na de verkopinge recht ende overdracht van Douwe bekomen heeft tot 

cooppenningen van het geweer in questie. -Oft Anna de vs Douwe daarvoor gecontenteerd 

hadde.  

 

Jantien Gerrijts dr. nagel. wed. van Laurens de Veen, als naaste bloedverwant van Mathijs 

Rommarts. Req,   CONTRA  Dr Joannes van den Sande Raad Ordinaris 

in den Hove, Gatse van Andringha, Dr. Laurens de Veen Adsessor van het Vriesche Nassause 

regiment, Johan Heemstra ontvanger van de geestelijke goederen in Frld; ende mr Johannes 

de Roy advocaat voor den Hove. Gereq. Het HOFF ord. mr. Laurens de Veen een der 

gereq. Om hem te laten authoriseren over Mathijs Rommarts en zijn goederen, alzo 

absolverende de andere gedaagden… 

Pag 2. 

16 jan 1605. 

Jacob Lykles burger v. Leeuwarden; en schipper op het veer tussen Leeuwarden en Dokkum. 

CONTRA  Jr. Upke van Bourmannia voor hem en de andere knn. van wln. Gemme 

van Burmania.; Tyaerd van Aylva Grietman van Dantumadeel; J. Ulbe van Aylua zijn zuster?; 

Feye van Heemstra de olde tot Oenkerk; voor hem en als volm. van Take van Heemstra zijn 

broeder, en Jfr.Atke van Schonenberg als mede erfg van wijlen Doetthien Heemstra;         

IN Factis. 

17 jan 1605. 

Haie Hans zn   CONTRA  Dr Idsart Ens.   T’HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. 

 

Jan Claes zn te Beetgum als volm van Syoucke Syouckes, impt.  CONTRA 

Jelke Jans tot Achlum,  IN factis. 

 

Epo Jans zoon Barles als volmacht over de kinderen van Pieter Jans in leven mede gewoond 

hebbende tot Dokkum, sampt Jacob Jacob als volm end recht? hebbende van de goederen en 

crediteuren van deselve Pieter Jans,   CONTRA  Anne Reiners tot Dokkum. 

Het HOFF verklaart de gedaagde met heur persentatien te mogen volstaan, en dien volgende 

alsnoch op het verzoek geeist. En de impt. in de kosten van het Intendit.  

3. 

Jan Pieters van Menaldum en Trijn Lamberts e.l. burgers in Leeuwarden. Appellanten. 

CONTRA Abraham de Marees Koopman te Amsterdam. Het HOFF verklaart de appellant 

bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Lyuwe van Jukama Rd Ord. Voor hem en als man en voogd voor Jfr. Tiedke van Burmania 

zijn huisvrouw,  CONTRA Jfr Margaretha van Botnia wed. wln. Rienck van 

Cammingha, en Jacob van Marssum ged. IN factis binnen 6 weken. 

 

18 jan 1605. 

Lyuwe Boelis Secr. van Achtkarspelen voor hem en als voogd van Anna Lyuma zijn 



huisvrouw;   CONTRA   Aebe Allema tot Collum. 

Het HOFF cond. de gedaagde voor zover hij erfgenaam is van Lou Allema, ende Elsien 

Phaesma zijn vader en moeder, om de impetrant te betalen zijn contingent van de somma van 

796 g.gld en 14 strs; salff deductie naar advenant hetgeen daarop betaald is, met de schulden 

ende interessen door het ontberen vandien gehad en geleden, nog te hebben en te lijden tot de 

volle betalinge ende om redenen de Hove moverende compenseert de kosten.  

5. 

Jacob van Loo deurwaarder van de consumptien,  CONTRA Geert Jans dr. de huisvrouw 

van Douwe Wopkes wonend aan Lieve Vrouwenparochie.   Het HOFF cond.. de ged de impt 

te betalen de helft van 58 g.gld; etc…. en voor de rest niet ontfanghbaar.  

 

Buwe Claass  CONTRA Joannes Hemstra    In factis,   binnen 2 maanden peremptoir. 

 

Jan Pieters voor hem en zijn huisvrouw,  CONTRA  Tyetske Johannes op 

Koll.zwaag. IN factis binnen 2 dagen peremptoir. 

 

Jacob Jans wonende te EE, als voogd van Trijn Eye dr zijn e.h. en c.d.r.  CONTRA 

Sytse Claass tot Engwierum, voor hem en als voogd voor Sibrich Wolters dr zijn huisvr.; en 

het recht hebbende van Anna en Ael zijn huisvr’s zusters.  In factis, binnen 2 dagen…(etc) 

6. 

Hein Gerloffs tot Irnsum  CONTRA  Hile Focke Dr. voor haar en als erfg van 

haar zuster en broederen overleden zijnde, met authoriteit voor zo vele zij van Thonis haar 

man, ende adsistentie van Jets Jelte wed. voor haar en haar knn bij Jelte. Geresumeerd de 

proceduren bij Jelte Rienks haar curator.  ..niet bezwaard…. 

 

Minne Lyuwes Mollema voor hem en als leg. adm. over Otte zijn impotente zoon bij wijlen 

Ida Otte dr. en Dirck Hillebrandts, mede gedeputeerde der staten van Friesland, als leg. adm. 

over zijn kinderen bij Wln Aalke Minne dr. zijn e.h. CONTRA    Trijn Nanne dr wed 

van Jan Jans, en Johannes Jans cum uxore als pricipale en Nanne Jans te Franeker, Tyebbe 

Jans tot Medum en Claes Jans tot Janum.… cond. de gedaagde aan de impt te betalen zijn 

aandeel van 60 g.gld. 

7. 

Gijsbert Jans en Auck Pieters dr e.l te Leeuwarden, van wegen Sytske Dirks Gijsberts voor 

dogter (?) bij wijlen Sijtse Rienks, in echte getogen.  CONTRA  Elisabeth Rattaller.  

… de ged te namptificeren 100 gld….. 

 

Mr. Jan de Salle als voogd van Sara Abrahams zijn huisvrouw, als universeel erfgenaam van 

Leve (Leeuween?) en en Margaretha Luities haar achterzuster, CONTRA Arend Martens als 

erfg. van Jan Willems. (pag. 8) Coebrugge;     Het HOFF doet te niete het vonnis van de 

Nederrechter, en bij nieuwe sententie, recht doende cond. de geappelleerde, originaal 

impetrant, te betalen eenenvijftich car. en 5 strs; en 8 penningen, 10 Car. gld 10 strs; met de 

interessen etc sindsdien gehad en geleden (etc) en voor heet overige op enige punten na niet 

ontvangbaar.  

 

Epe Jacobs Jukama als cur. over Aeltien Gerloffs dr.; impt  CONTRA   Nanne Jans burger te 

Franeker. ……te betalen de somma van 200 g.gld; aan de impt; met schaden en intressen… 

etc. 

 

Dr. Otto Swalue impt  CONTRA  Johannes Heempstra op het Heerenveen 

De gedaagde te namptificeren 120 g.gld; en ten principale in factis. 

 

Ebel Dirks te Sneek impt  CONTRA  De magistraat van Franeker 



intervenierende voor, Epe Jacobs Jukema, en Oeds Wybes.  Het HOFF ord de gedaagde de 

impt te betalen de somma van 100 dalers als termijn allerheiligen lestleden, verschenen, met 

gelijke honderd dalers allerheiligen aankomende, totdat de somma van sevendehalf honderd 

car. gld betaald zullen zijn. Met schaden en interessen etc.  

8. 

23 jan 1605. 

Marten Jansen als volmacht van Willem Tijssesn, als erfgenaam onder benificie van 

inventaris, van wijlen Tijs Jans, impt in conventie en gedaagde in reconventie,  

CONTRA 

Joost van Herma en jffr. Ties  (Tiets?) van Dyckstra, e.l. ged. in conv en impt en reconventie. 

Het HOFF cond. de gedaaagde  aan de impt. te betalen de somma van 390 car. gld; met 

schaden en interessen etc. en verder niet ontvangbaar;  

 

Mr Poppe Jellis als volm. Van Rienck Syeurdts, applt; CONTRA  Claes en Adam Frans,  

Het HOFF releverende de appellant en de requirant tegens voorgaande apPOINCTEN, en 

verloop van tijden attenderen hun libel over te leveren, voor de volgende rechtdach, na 

vastelavont, en bij gebreke van dien verklaart de appellant …..ende cond. de appellant in de 

kosten van het proces.  

 

Offke Hoitsma tot Minnertsga, impt in conv en ged. In reconv.  CONTRA 

Wijbe Jans dorprechter, Aucke Hylckes, en Sytse Sybolts mede ingezetenen, van den dorpe 

Oppenhuizen, voor hun zelven en als volmacht voor de andere ingezetenen; aldaar  

Het HOFF wijst partijen reconventie voor Hillama, voorgaande commissaris binnen 2 

maanden peremptoir, voor alle dilay, ende in reconventie….. 

Pag. 9. 

Douwe Abbes Burger in Harlingen,   CONTRA  Rinner(t) Harings voor hem 

en vanwege Jelk Reimers zijn moeder, samt de mede erfg. van wln. Haring Fongers; zijn 

vader, mede in de name van Rein Itsens en Hille Wopkes geapp. 

In Factis  

Watse Douwes, appellant, resp apelleerde,   CONTRA  Sibrand Willems ten 

Irnsum, voor hem zelven en als vader en wett. voorst van Lijsbeth, Merck, Hidke, Syouck, 

Trijn en Willem zijn kinderen bij Mints Mincke ? dr echtelijk getogen; en caverende de rato.  

Het HOFF acht beide partijen bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En om 

redenen compenseert de kosten.  

 

Pier Johannes Tania wonenede tot Belkum, als door cessie het recht hebbende van Jarich Rens 

zn. impt.;  CONTRA  Syurd Minnes tot Belckum.   Het HOFF cond..de 

gedaagde de impetrant te betalen de helfte van 50 g.gld; met schaden etc.; tot de volle 

betalinge, onverkort de huisvrouw van de impetrant nopens de andere helfte haar recht tegen 

gedaagde zijn huisvrouw , zo zij leveren zal en cond. de impt. in de kosten.  

10. 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden,  CONTRA  Nanne 

Andries te Utwallingerga (?)  Het HOFF verklaart de leveringe aan de gedaagde wel en 

terecht gedaan te zijn en condemneert de gedaagde in het onderhouden van dien; en hem 

voorts de somma van 10 g.gld te betalen; condemnerende de gedaagde niettemin in de kosten;  

Na een streep staat daaronder toegevoegd: (ondermeer)   Het HOFF gehoord de verklaringe 

van Thonis Thonis te Harlingen …….   Niet ontfangbaer 

 

Lijsbeth, Aaff en Peter Jans dr. wonen te Staveren geass. Met Simon Pieters olde 

burgemeester, en capiteyn van de burerije, van Staveren en Jan Johannes burger aldaar. 

CONTRA Jacob Taecke dr, wed wln Allard Jans, in leven burger te Staveren; 

geadsisteerd met Hamme Thomas burgemeester. …… niet ontfangbaar… 



 

24 jan 1605. 

Syrck Rens tot Dolsterhuizen applt CONTRA   Sijmen Mellis aldaar, als cessie en 

transport hebbende van Cornelis Sijmens.    Door het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard. 

Pag 11. 

Molle Sibrands burger in Leeuwarden, als voorm o.d. weesknn. van Femmeken Jans dr bij 

Roeloff  Jurgiens ? haar man getogen en leste huisvrouw van Tonis Tammens, burger en 

Lakenkoper in Leeuwarden, als recht van scheiding van de vs Tomas hebende;  CONTRA 

Tsiomme Johannes tot Ee in Dongeradeel.  

Het HOFF gehoord de eed van Tonis Tammes tot verstekinge van des Impetrants aangeven 

gedaan, cond. de gedaagde (aan) de impt te betalen de somma van 78 g.gld; en 14 strs. 8 penn. 

Met de schaden  etc….. 

 

Harmen van de Wolde burger ende koopman te Dordrecht, impt  CONTRA 

Anna Jans dr e.h. van Albert Aarends zoon Harderwijk nu maiorum zijnde, geresumeerd ende 

geadprobeerd hebbende de proceduren bij Jan Kempes haar stiefvader gesustineerd; ged. 

Het HOFF verklaart de impetrant nopens de eene helft van de geeiste 900 Car. gld tot zijn eis 

ende conclusie tegens de gedaagde niet ontfangbaar, ende cons hem mede in de helft van de 

kosten van procederen, tot ’s HOFFs Taxatie. En doende recht op de versochte pervisien, 

cond. de gedaagde … te namptificeren de anderde helfte van de negenhonderd car. gld; en 

gedogen dat die onder genoegzame cautie, de restituendo, (indien sulks bevonden wordt) bij 

de impt gelicht te worden, en ten principale in factis.  

Pag 12. 

Tyerck Tyercks burger der Stede Harlingen als man en voogd van Remme Auke dr , 

caverende de rato;  CONTRA  Annius Austrophorus en Pieter Jacobs, wonende 

in Leeuwarden;   Het HOFF cond. Pieter Jacobs een der gedaagden te betalen 270 g.gld; 

onder deductie van hetgeen daarop betaald is, met de interesten etc. en betreffende A. 

Austrophorus mede gedaagde niet ontfangbaar.  

 

Rommert Dyurres wonend in Wolterswolde;  CONTRA  Lyuwe Jans als man 

en voogd van Auck Sinda zijn e.h.;  …niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Holke Jaitses , applt  CONTRA  Lol, Jans wed. voor haar kinderen en als 

moeder en leg. adm. over haar kinderen bij wijlen Janis Aukes (Aulus?) getogen.   IN factis. 

 

Kempo Tabes als curator van Hans Taeckes impt;  CONTRA  Harmen Jans tot 

Beetgum en Claes Martens tot Dokkum. Ged.  In factis. 

Pag 13. 

Adriaanke Jacobs dr wed van Wijlen Jan te Wijk, de jonge voor haar en als erfg ex testamento 

van wln haar man. Req. CONTRA  Griet Jelderts dr wed van   ….erk Pieters, 

voor haar zelven sampt Jelk Rennerds dr ende Cornelis Claes vanwegen zijn huisvrouw, c.d.r 

daarvoor, en onder verband van goederen, en als volmacht van de andere erfg. van Dirck 

Pieters.  In factis voor voorgaande commissaris. Binnen 2 maanden en voor alle dilay. 

28 jan 1605. 

Thomas Jacobs tot Balck applt CONTRA  Lykle Mirks tot Mirns (?)  niet 

bezwaard bij het vonnis van de mederechter. 

 

Hessel Aarends tot Wommels gersumeerd de proceduren van Aarend Fongers; Req. 

CONTRA Simon Simons, als voogd over Syeuck Fongers zijn huisvrouw, en cav de rato, 

em Wijm Ockes beide burgers te Dokkum…….. niet ontfangbaar….. 

 



Pag. 14. 

Fedde Rinkes tot Jelsum  CONTRA   Luitien Tsietses binnen Leeuwarden. 

… te betalen de somma van 60 Car gld met schade etc… en compenseert de kosten. 

 

Foppe Douwes vanwege zijn huisvrouw, en cav. De rato, en voor Pieter Eut…..inus ? als 

voorm van Grietien Jacobs dr en c.d.r voor Jacob res, de proc bijd de vs Jacob gesustineerd. 

Het HOFF  cond. de gedaagde uit de plaetse akwaer die gastkamer is geweest, van het 

convent der Berginen(!) binnen Staveren, breder in de processe uitgedrukt te betalen aan de 

impetrant twee Rijnsche guldens jaalijks (in marge II jaarlicks) met de achterstallen van dien, 

sampt schade en interessen, door het ontbeeren gehad, en  te lijden, te hebben en te lijden die 

dit jaarlijks van de vs 2 rijnsguldens, ende 15 botiens, comende tot pervijsie van de Pastoor 

binnen Staveren, die in sijn plaatse gesuccedeert is; ofte andersins te gehengen ende te 

gedogen dat de impetrant de plaatse sal mogen gebruiken ende genieten, ende hem te betalen 

de schade en de interessen die hij door inwillinge vandien gehad heeft; en om redenen 

compenseert de kosten.  

 

Pag.15. 

Jan Pieters zoon tichler wonende te Beetgumermuelen, impt CONTRA 

Hendrick Taco zoon burger en lakenkoper binnen Harlingen; voor hem en vanwege Anna 

Rintse dr zijn huisvrouw,  Het HOFF .. verklaart de eiser niet ontvangbaar.  

 

Jan Reileffs tot Lutkewierum,  CONTRA  Watse Tsialkes van Beers als 

geauth. Curator. Over Ate Ates, olt over de 21 jaren, met deselven geadsisteerd; ….door het 

vonnis van de Nederrechter niet bezwaard…. 

 

Pag. 16. 

Jan Isbrands voor hem zelve en voor Rienck Wybe dr zijn e.h.;  CONTRA   

Rennert Jans Mellema gedaagde,  Het HOFF cond. de gedaagde de impt te betalen 150 g.gld; 

met de schade etc…  

 

Anske Piebes voor hem en het recht hebbende voor wijlen Jacob Pieckes zijn overleden 

broeder (?).  CONTRA Jurgien Pijbes tot Hijum;  IN factis binnen 2 maanden. 

 

Hendrick Wybrands Oldendorp en Maike Hans dr e.l. binnen Leeuwarden;     CONTRA 

Peter Bonnes burgemeester in Sneek.  De impt te betalen 257 g.gld …….. sedert de 

litescontestatie, gehad en geleden.  

 

Johan van Sichem als voogd van Eeltgen Benedictus Oedsma, zijn huisvrouw, en c.d.r  

CONTRA IJsbrand Gravius geappelleerde; Te compareren voor Haringsma die hun zal 

verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 

(Pag 17.) Wat bedragen de kosten van de executie, verhaald in de sententie van de 27

e

 okt 

1597. bij de impt in zijn replijk onder de letters BB overgelegd, indien die alreede getauxeert 

was, of andersins…..   mochte zijn. Indien niet, te vorderen die declaratie, deselvenkosten van 

van de executie niet behoorlijke diminutien daartegens gesteld. 

 

Otte en Jan Allards zonen Heyxan, gebroeders,  CONTRA Jenke Jenkis en Anna Otte dr 

e.l te Winsum. Het HOFF doende recht op de versochte pervijsie, cond. de gedaagden onder 

den Hove te namptificeren 324 g.gld; ende te gedogen dat die ander genoegsame cautie de 

restituendo bij de Impt gelicht zal worden.  

 

29 januarij 1605. 

Aarend  Aarendsma  Impt CONTRA   Hessel van Feitsma,  … te namptificeren 700 g.gld…. 



 

Dr Hector Reen Adv, van dezen Hove, en Merk Jensma als voogd over Jelke Reen zijn 

Huisvrouw, als mede erfg. van Jfr. Rijntien Douma (Demnia?) hun grotemoeder * (1

e

 keer). 

CONTRA   Ida Baard, tegenwoordige huisvrouw van Pibe Martens. En Douwe van Sytsama, 

grietman.  (Pag. 18.  ) van Idaarderadeel.  Geen dictum. 

 

Reenck Gales voor hem en als man en voogd van Trijn Gaicke dr zijn huisvrouw, applt 

CONTRA Botte Aedgers (Epkema?) te Bolsward als man en voogd van Hylck Gale dr 

Syeuck Gake dr voor haar zelven en Simck Gale dr te .onleesbaar.. wed van Marten Freerks, 

adproberende hetgeen bij haar man in dezen is gedaan. Het HOFF verklaart de appellant bij 

het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Pag. 19. 

Jan Andries en Geurt Schelte dr te Kollum,  impt  CONTRA  Gerrijt Henricx, en 

Uulck Pieters dr. e.l.; te Surhuizum.   Aan de impt te betalen 211 g.gld mits stellende de impt 

genoegzame cautie… 

 

Yd Wopkes burger in Leeuwarden,   CONTRA  Anna Wijbe dr, wed van 

Pieter Hoochlander, te Sneek, Jacob Pieters Hoochlander aldaar, Jelk Pieters dr huisvrouw 

van Coert Nederhoff, binnen Leeuwarden, en Elbrich Pieters dr te Sneek.  IN factis. 

 

Dr. Suffridus Nijenhuis suppost van de Hove, aals gesubstitueerde volmacht van wijlen 

Willem Walcourts, en executeur van diens testament, ende Franchina de Blocq, in leven e.l. te 

Franeker,  CONTRA  De kinderen van Wijlen Jan Loo en Syouck Abbe dr; 

ende also mediate erfgenamen van wln Ulrich Abbes; en geass met Mr. Martinus ten Hoor, 

hun cur. lit.    …te comp voor de comissaris….. het testament van Willem Walcoerts en 

Francina .. onder het zegel der stad Franeker.  

20. 

Taco Michiels burger van Leeuwarden,  CONTRA Claar Jankes te Barrahuis onder 

Wirdum. En c.d.r. voor Griet Reiners zijn huisvrouw. … de impt te betalen 188 car gld 5 strs; 

met de schaden etc….  

 

Ewout Rijcx burger in Leeuwarden,   CONTRA  Marten Everts te Lekkum.  

Cond. de gedaagde in de kosten voorts in Factis. 

Pag 21. 

30 jan 1605. 

Hans Stemm(?) CONTRA Arentien Ru..gers. … te laten ongemolesteerd en reserverende 

de kosten. 

 

Jan Jans impt   CONTRA  Wobbe Luitiens,  Het HOFF houdende Otte 

Claes ten processe genoemd, voor genoegzaam gedesisteerd, en cond. de gedaagde tot 33 

daalers met schade etc.     

2 februari  1605. 

Sinne Asmus in Doniaga, voor hem en Trijn Gerbrens zijn e.h.; impt;  CONTRA 

Claaske Etis Huisvrouw van Botte Jannis, tot Wolseint (?); Fecke Wijns als vader en wett 

voorst, van zijn dochter bij Ancke Ete dr. zijn overl. Huisvrouw, En Aucke Ete dr hsvr. van 

Heyn Peters. Beide binnen Bolsward. En Aelke Freerks huisvrouw van Gerbrand Simons tot 

Harlingen.  IN factis. Binnen 1 maand voor alle dilay. 

22. 

Mr Gabbe Meinsma en Tyaerd Rienks zn Andringa als voorm over de weesknn van Gerke 

Rheen, ende Syurdke Rienks dr Andringa in leven e.l.;  CONTRA 

Jan Ryeurdts tot Hidaard bij Oldeklooster, gedaagde en gecontumaceerde. …..houdende de 



obligatie van de 12

e

 nov 1602, voor bekend en te betalen de somma van 100 g.gld.  

 

Jurgien Hendriks burgemr. Der stede Leeuwarden, vorhme en als m.e.v. van Sentie Jans dr 

zijn huisvr.  CONTRA  Dirck Jans tot Wilaard, en I…. Bannes ? ged en 

gecontumaceerd. …. De citatien van verstek d.d. 12 mei 1599 voor bekend … de somma van 

50 g.gld.  

 

Abbe Dirks te Franeker, Fonger Epes tot Lutkewierum, als voogd van Trijn Lamerts dr zijn 

huisvrouw, Cornelis Lamberts tot Harlingen, ende Eelck Lambert Jelgers wed. als usus 

fructuaria, Aalcke haar dochter,  erfg. van van Wijlen Fonger Jelgers Haar man, res. de 

proceduren  CONTRA   Bartholomeus Oldeneel deurwaarder van de Hove.  Het HOFF 

ontsecht de impetrant zijn versoeck, onverkort het weeskind van wijlen Rentie Simers bij 

Jenneken Jacobs geprocreerd; ende de anderen concernerende hun recht en cond. de impt in 

de kosten.  

Pag 23. 

4 febr 1605. 

Jelke Sibes wonende in Optwijsel,  CONTRA    Feike van Herbranda, grietman van 

Achtkarspelen als volm. over de weeskinderen van Haie Herbranda, zijn wijlen broeder, en 

Fedde Breutichs pro se en … geappelleerden.   IN factis. 

 

Thomas Pieters burger in Leeuwarden, impt  CONTRA  Holcke Wabbes 

herbergier te Ackrum. Ged. Condenmeert dr. Hette Schingen  tot het betalen van 36 g.gld uit 

een voorgaande verklaring. 

 

Simon Jacobs tot Lions, als man en voogd van Griet Pieters dr; en voor Atke en Auke Pieters 

haar zusters.   CONTRA  Pieter Ryurdts te Beers.  ..in facits. 

 

5 febr 1605. 

Jfr Auck Donia te Bilgaard, als erfg van wln Syrck Donia te Bilgaard, haar vader , res de 

proceduren.   CONTRA  Uupcke van Burmania voor zich en vervangende 

voor Frans en Sipcke van Donia  en Tyerck Ryeurdts Bandts als burgemeeste in Franeker, als 

voormond over Kempa Donia (? De jonge?), ged  …… te reassumeren de proceduren en 

reserverende de kosten tot de latere uitspraak.  

Pag 24.    

19 febr 1605. 

Peter Willems tot Englum, als cessie hebbende van zijn vader.  CONTRA Jan Pieters 

en Rixt Jacobs dr, e.l in Mariegaerde.  Het HOFF rejecterende de exeptie, cond. de 

gedaagde te overgelegde brieven te erkennen of  te ontkennen, en het antwoord binnen 8 

dagen…  

 

Aarend Jans wonend tot Ischenhuizen als cur over Maritgien Epe dr  CONTRA 

Ylcke Annes te Workum  als cur. over Fecke Molles gereq.  

 

7 febr 1605. 

Jacob Laas zn Bilman te Jorwert, Req. CONTRA  Lyuewe Epes als vader van 

Lijsck zijn dochter en in de kwal. geintervenieerd hebbende voor Ulbe van Ailva Grtm, van 

Baarderadeel.   ..de kledinge van het kind…. (Pag 25)  ten processe geroerd te betalen 

37 str voor ijder weke,  en 30 g.gld voor ijder jaar, met schaden etc… 

 

Hector van Aikema en Harko van Aikema gebroeders, Req. CONTRA    Hendrik van 

Oldendorp,  ..rejekterende de exceptie, te antwoorden binnen 2 weken peremptoir.  

 



7 febr 1605. 

Lyoloff Buwes tot Hennaard en Simen Jacobs tot Wommels als mede cur. en volmacht resp. 

over de nagelaten weeskinderen van Pete Jacobs tot Wijns bij Bauck Gosse dr; voor hem en 

vanwege Gosse Gerrijts, oudevaer tot Lollum, en Claes Jacobs tot Witmarsum. Als cur over 

de weeskinderen.  CONTRA          Sipke Hoites als cur over Ipcke Ipckes de jonge, als 

erfg onder benificie van inventaris van Ipke Ipkes Algera;     IN factis. 

 

Andries van Albada voor hem en als erfg van heer Wopke van Albada zijn vader. Impt . 

CONTRA  Lyuw van Wytsma de wed van wln. Minne Emingha, en Jfr Doed 

Donia wed. van Oene Wytsma voor haar en de knn bij de vs. Wytsma geprocreerd. En c.d.r.  

voor (pag 26.) Sytske Albada, sampt mr Ludivicus Ens  en dr Gerlacus Foppens hun 

advocaten.    Het HOFF verklaart de excipienten ongehouden te wezen vooralsnog op de eis 

van de impt te antwoorden.  

 

Meije Eelckes Requirant  CONTRA  Pier Hijlckes dorprechter te Winsum.  

… niet ontfangbaar.  

 

Douwe Buwes wonend in Smallingerland voor hem zelven en voor Auck Buwe dr zijn zuster, 

bij Advijs van Mintie Sytses, secr van Geesterland, etc.  CONTRA     Alle Oeds zn 

voor hemzelven en mede vanwege Oeds Alles zijn vader; Mennerd Jans de olde, Mennerd 

Jans de jongen, Meus Claes zoon en Ritske Syurdts als administrators van de benificiale 

goederen in Opeinde, en Jfr Ida van Loo wed Jan Rattaller, en mede vervangende de persoon 

van Jfr. Margaretha Rataller, haar dochter bij de vs Rattaller in echte getogen, en Wolpherd 

van Lezaan in de naam van Wijweke Rattaller zijn huisvrouw. Pag ……….   Het HOFF 

verklaart de eisers eigenaar van 9 hoofden land, in het 2 art van het libellum genoemd, de 

negen hooffden lands affgedeeld toegemeten en affgeslatten en cond. de ged in de schaden.  

22 febr 1605.  

 

Mathias Everardi voormond over de  weesknn van Ael Gijsberts; en Jan Dirks zeepzieder;  

CONTRA Jelle Romkes tot Frewert (Ferwerd?).     Het HOFF gehoord de eed van Dirck 

de zoon van Jan Dirks, als een der impetranten als gehouden hebbende boek, cond.. De 

gedaagde de impt te betalen de somma van 143 car. gld 7 str 8 penn met schaden etc.. tot de 

volle betalinge en de gedaagde in de kosten tot s’HOFFs tauxatie. 

23 febr 1605. 

Peter Aarts en Menke zijn huisvrouw wijnheer in L’warden, impt. CONTRA    Henrick 

Frieswijck (?) wijnheer aldaar, niet bezwaard in het 12

e

 artikel van zijn presentatie en cond 

hem in de kosten.  

 

Hendrick Alberts, coopman in Collum, impt  CONTRA 

Rommert Gerleffs en Hate Obbes deur…? (waerder) der staten van Friesland,  

..rejecterende de exceptie te antwoorden binnen 8 dagen.……..pag…. 

 

Engel Jelle dr wed van Wibrand Brantsum, voor haar en als leg. curatrix van Hans Brantsum 

haar zoon, en mede onder verband van goederen voor haar zoon Claas Brantsum caverende de 

rato.  CONTRA    Pybe Jurgiens en Syeuck Sicke dr. e.l en ged.   De vragen voor zover 

mogelijk peremptoir te antwoorden, reserverende de kosten dienaangaande.  

 

25 febr 1605. 

Peter Harckes als voormond over wln Johannes Gerrijts weeskind, impt  CONTRA 

Obbe Feddes vanwege Mintske Fedddes,als cur over Mintse Gerrijts 4 jongste weeskinderen;  

Rejecterende de exceptien, en cond. partijen te antwoorden;  

………. Pag…….. 



Aucke Wopke dr huisvr van Hendrick Velsius;  CONTRA    Schelte van Uunghe,  

Voor de commissaris…. POINCTEN:      -Hoeveel landen de ged. zijn olders in Cleiterp 

berongen (?) hebben, ende alsnoch bezitten en of zij daar enige documenten van hebben.  

-Hoe veel sij sedert de jaren sestich en daerna ten aensien van de vs landen oft haer 

gerechtigheid hebben mogen ontfangen, ende oft daarvan geen annotatien zijn geholden;  

Hoeveel landen die van Osinga ende de erfg. van Bieke Atses zn respektievelijken hen 

becrodigen ende beide tevooren weeten? De bestigheid vandien. Mitsgaders het extract van 

den aenbrengh  van den jaer 1511. 

  

26 febt 1605. 

Johannes Syurdts , impt  CONTRA      Uulck Poppes Wijbe Poppes, Isch de wed van 

Anne Popes, voor haar en voor het kind bij de vs Anna geprocreerd,  Sampt Sepck P? epes dr 

als erfgenamen van Poppe Gerloffs hun vader.  In Factis.  

Peter Oeges req.  CONTRA Nolle Hisses geapp.  … de tijd van een maand… om zijn 

presentatie te mogen doen.  

Pag 30 . 

27 febr 1605. 

Franke Peters als last hebbende van de wed en erfg. van Cornelis Jellis de Grietman van 

Stellingwerff Westeinde; resumerende de proceduren;  CONTRA    De procureur en 

Rentmr. Generaal. ….POINCTEN:         ..oft de landen in de processe overgelecht, in de 

extracten van de aenbrengh en bij twee …. Zijn gemeldet ook twee verschillende percelen 

zijn.… welke eigenaars van olds de selve heur hebben becrodigt.  … Hoevele sijlieden voor 

deselve in de Floreen hebben (aan) groticheit. … Oft ook des hangende sedert enige 

veranderinge geschied door wille oft handelingen van de eigenaren. … Hoevele de 

schuitenstallen ende oock de Roedtallen, van  geeren? loop aldaar in de Floreen schieten;  

… Oft ook de Quoten van het dorp aenden ontfanger betalen wordende enige overschoten zij. 

.. Indien ja hoevele,  

 

Eevert Warnkes en Anette Dirks dr. e.l te Collum,   CONTRA   Tzumme Annes en 

zijn huisvrouw, ende mrClaes Cornelis Secretaris in de Rekenkamer.  

In factis. Binnen 2 maanden . 

 

Pag. 31.  

Thomas Thomas wonende in O.L.V. Parochie in conc en reconv.   CONTRA 

Goffe Sijds zn te Hijum voor hem zelven en nals man en voogd van Rinck Dirks dr zijn 

huisvrouw,  Het HOFF compenserende in de geeiste 500 car. gld en interessen van dien de 

1

e

 mei 1602 verschenen, ad concurrentum qualitatem, de termijn alsdan mede verschenen. 

Volgens de akte ten processe geexhibeerd, in date 28 mei 1601; cond. de gedaagde aan de 

impt te betalen de reste van de geeiste 500 gld; te voldoen ende te betalen met interest, 

daarvan genoten, tot de volle betalinge.  

 

..Harmen Harckes burgemeester binnen leeuwarden, als erfg. van Atke Jarichs dr. zijn overl 

huisvrouw, Reme Jarichs huisvr van Rijurdt Bottes, Jantien Jarichs  huisvrouw van Jarich 

Hiddes, Anna Jans dr huisvrouw van armen Pieters, allen erfgenamen van Jarich Wopkes. 

Hun resp vader en grootvader.   CONTRA    D.Suffridus Nijenhuis.  …gehoord de eed 

van Harmen Harckes … cond. de gedaagde de impt te betalen 16 g.gld 8 strs. Etc.  

32. 

28 febr 1605. 

Mr Ocke Broersma curateur over de goederen van wln Jr. Christoffel van Oem, en Uldrik van 

Eessens en Hendrick Oldendorp, als cessie hebbende van Merck Jarichs zoon, destijds 

gewoond hebbende tot Passen…..  ?? en Egbert Carstes Renneman, burger in Leeuwarden uit 

de naam de erfgenamen van Herman Renneman zijn broeder als het recht hebbende van het 



convent van Helfen…..  ?? in Munsterland, en van het Fraterhuis derselven stede, en onder 

verband van goederen daarvoor desnoods caverende de rato.  CONTRA    Berend van 

Hoornkes luitent kapitien en voor Jfr Elisabeth van Eussum  zijn huisvrouw gedaagde.  IN 

factis. 

 

.. Jels Takes dr. wed. Hans Tyebbes, en als voorst van haar minderjarige kinderen  CONTRA 

F(e)rieske Tseetses tot Sneek.    .. te betalen de somma van 100 g. gld , salf deductie hetgeen 

daarop reeds betaald is… 

33. 

Gysbert Tyuerdts burger en goudsmid in Leeuwarden CONTRA    Hans Hendriks dr wed 

wijlen Cornelis Damus en Jan Frans van der Mey. Als momber over de jongste kinderen van 

Cornelis Damus, en vanwege de andere kinderen. … te betalen de somma van 35 g.gld; etc. 

en cond. de ged in de kosten. 

 

Doitse Jelmers te Kollum, impt. CONTRA Worp Syds zoon. IN factis. 

 

1 maart 1605. 

Eelke Sibbolts dorprechter in Heech als geauth voormomber over Botke Auke dr zijn nichte. 

CONTRA Hylck Sytse dr. onder de klokslag van Bolsward.  In Factis. 

 

Ritske Gerks zn en Rinske Fongers dr e.l te Dokkum, impt in conv en reconventie.      

CONTRA       Gerben Gerrits tot Nijehuis, bij Dockum ged en impt als voren.  

..te betalen de somma van 512 g.gld ; 20 strs; 14 penningen, onder deductie van 300 gld reeds 

betaald, mitsgaders de achterstal van de materialen van de loodsen; en het heck tussen ged. En 

IJe Sijbes; met de schaden etc… 

34. 

Buwe Claass Burger in Leeuwarden als voogd van Trijnke Lambarts zijn huisvrouw, en mede 

het recht hebbende van Griet Tiete dr zijn huisvrouws moeder.  CONTRA   Johannes 

Hemstra voor hem en als leg adm van zijn knn. bij Toontie Willems dr zijn overl. huisvrouw, 

op het Heerenveen.   Het HOFF cond. de ged. De impt te betalen de somma van 16 en 27 car. 

gld. Met de schaden…. 

 

Wilcke Martens als voorstander van Trijnke zijn dochter, erfg. van wln Tyaerd Pieters 

Tyommema, binnen Leeuwarden. CONTRA     Matheus Leeukema tot Wirdum,als erfg van 

wln Marij Elings zijn moeder.  IN factis. 

 

Claes Jacobs te B….  werd cav. Voor Peter Jacobs zijn Broeder, en in die qual erfg. van Doed 

Epe dr. wed van Jan Pieters.    CONTRA   Sibren Jacobs te Aengium in Dongeradeel, als 

voogd van Jelke Jeppema zijn huisvrouw, en Jacob Jeppema.  ..aan de impt te betalen 200 

g.gld , met schaden….. 

35. 

Waling Jans wonende aan St.Jacobi Parochie, als voogd van Anna Pieters dr zijn huisvrouw. 

CONTRA   Hendrick Joris en Anna Balthus, geadsisteerd met haar tegenwoordige man 

Wijtse Pijbes.     In factis, binnen 6 weken voor de commissaris. 

2 maart 1607. 

Reimer Reiners binnen Leeuwarden, impt  CONTRA    Harmen Uulckes als curator 

bonorum van wln Fecke Andles zn.  ..door het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard….. 

 

Anna Reinier Reiners wed. voor haar en voor de erfg van de zelve Reinier, res. de proceduren; 

CONTRA Fecke Feitis geappelleerde, en Take Michiels volgens zijn adsignatie, en zijn 

interesse hem voegende; ….. niet bezwaard ….bij het vonnis van de Nederrechter.  

 



Worp Peima voor hem en als conjuncta persona voor voor Tity en Beidske Peima zijn beide 

zusters, gezamentlijk erfgenamen van Sijbe Peima hun vader, en in die qual. res. de 

proceduren bij wln Hepck Hans dr. wed. van Sibe v.s.;  CONTRA   Lykle Elberts te 

Ternaard.  IN factis. 

36. 

Jelle Tyebbes voor hem zelf en vanwege Jets Tette dr. zijn e.h. en als het recht hebbende van 

Romck Romcke Jelle dr. voor de helft erfg. van wln Romck; hebbende het recht van de 

gemene crediteuren van Wijlen Romcke, Reducent.  CONTRA   Ede Iges wed  

gereduceerde.     Het HOFF doet te niete de baer in questie, en bij nyeuwe sententie recht 

doende, condemneert de gereduceerde origenaal gedaagde, de reducent originael impetrant te 

laten volgen de huizinge, schuiren en lande breder ten processe gemeld; bij haar tegenwoordig 

bewoond, en van wijlen Romcke Jellis en Tyeb (Tyb?) Epe dr. affgenomen, mits ontvangende 

bij de verlatinge der selver noch voor alle pretensien eens de somma van 75 g.gld; en 

daerentegens weder aan de reducent overleverende haaer brief van Obligatie, met behoorlijke 

cassie en kwitantie, des zal ook de reducent gehouden zijn haar te ………. Van de andere 

erfgenamen, die enich recht zouden hebben op voorgeroerde goederen mogen pretenderen, 

verklarende de reducent tot zijn vordere eis en conclusie niet ontvangbaar. En om redenen 

compenseert de kosten. 

 

Georgien Itsma als voogt van Doed Hobbema zijn huisvrouw, en c.d.r.;     Triumphant,  

CONTRA Auck Coerts dr. wed. Rein Sappema voor haar sampt Bennerd Sappema en 

Saes Sappema tesamen erfg van de vs. Reijn.  IN factis.  

37. 

4 mrt 1605. 

Mr. Hendricus Doma en Minne Mollema als geath curateurs over de goederen van Allard 

Ottes.   CONTRA  Jfr Jel Beima als erfg. onder beneficie van Inventaris van wln 

Syurd Beima.   IN factis. 

 

Jelke Jeppema bij consent van Sibrand Jacobs haar man  CONTRA    Sibrant Jeppema 

geappelleerde; … te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen, indien niet hen te 

interrogeren op zekere POINCTEN van Offitie.  Wat goederen Johannes Jeppema en Imck 

Thijs (??) dr in het vergaen van hun echt aan malkanderenn hebben ge(bracht?)   Wat 

goederen als soo roerlijk als onroerlijk in tijd van Johannes versterven in het sterfhuis zijn 

gevonden, ende oft Imck deselve mee is blijven sitten,   Wat partijen uit hyllicke hebben 

ontvangen.   Wat goederen de vs Imck verstervende heeft nagelaten ende oft de impetrant 

haar erfenisse heeft geadprobeerd.  

 

Dirck Thomas wonende op het Vliet, als enige erfg. van Trijn, Tiete Feitema zijn huisvrouw,  

CONTRA Sicke Ens en Meins Henricks dr  .. en overigens in factis… 

38.  

Jonkheer Tyalling van Heemstra CONTRA    Douwe Sickes. Het HOFF doet te  niet het 

vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende op de versochte pervijsie, 

condemneert de geappelleerde onder den Hove te namptificeren, (over te leveren of borg te 

stellen) 50 g.gld; ..etc…. 

 

Idts Gerrijts en Pijb Taecke dr e.l.; impt te Dokkum    CONTRA   Griet Taecke dr de wed van 

Dirck Gerrijts;  Het HOFF doende recht ten principale, cond. de ged de impt te betalen de 

helft van 100 g.gld  met schaden etc… 

 

Jan Mathijses, clerck in de gerechte van desen Hove, voor hem en Auck zijn huisvrouw, 

Triumph en impt. CONTRA    Auck Ritske dr Ammama e.h. van Gerrit Radijs,  in 

factis. 



39. 

Georgius Itsma als man en voogd van Doedke Hobbema zijn huisvrouw,  CONTRA 

Auck Coerts dr wed van Reyn Sapma.  Het HOFF tauxerende de schade tot 260 g.gld; 

van 28 str het stuk…. 

Jacob Harmens Requirant,  CONTRA Jan Lamberts.   ..ontsecht hem zijn verzoek  en 

cond. hem in de kosten.  

 

Peter Anne Meeus als volmacht van den dorpe Olde trijne (?) CONTRA   Claes Jans als 

volmacht van den Dorpe Nijetrijne, gesurrogeerd in plaats van Greeijt Peters en Dirck 

Hendriks.  ..partijen te comparene voor de comissaris van den Hove, ….ende voorts 

affmeetinge van de roedtallen, van de Brugge tot aan Sonnegae Perck, en vandaaruit tot aan 

de Ers?egge, ende sijn wedervaren stellen bij geschrifte.   Pag 40. POINCTEN    -Waar oft 

Jan Hermans huis gestanden heeft. Ende oft hetselve tegens het perck van de Nije Trijne 

gestaan heeft. -Waar het perceel van Sonnega begint. -Te recouvreren het principaal register 

bij de wijlen grietman Cornelis Jelles gemaakt. 

 

5 maart 1505. 

Mr. Syurd Hania Rd. ordinaris en Jan Breda als geauth cur. Over de kinderen van van Syurdt 

Conincx, voor zover de goederen van de zelve kinderen van wijlen Elisabeth Jans dr van 

Breda hun Oldemoeder aangekomen.   CONTRA    - Claes Harmens burgemeester van 

Leeuwarden, als voogd van Maicke Jans dr zijn huisvrouw en Cornelis Jans en Caverende 

voor Lijsck Jans dr hun respektieve zuster. 

 

6 maart 1605. 

Theus Peters burger in Leeuwarden voor zijn knn bij Anna Tyards dr zijn overleden 

huisvrouw, als erfgenamen van deselva, en Tyard Arriaansc/ux  als grootvader van deselve 

knn. CONTRA    De kinderen enn erfgenamen van Jan Loo, en Syouck Abbe dr 

geassisteerd met mr. W..??    In factis.   

5 mrt 1605 

41. 

Syrck Pieckes te Bilgaard, impt  CONTRA   Douwe Taeckes tot Harlingen, als boelgaa- 

(rder) van Dirck Taeckes onder denunciatien discussionis , gedaagde. Het HOFF cond. de 

ged. de impt te betalen de somma van 100 G.gld etc… 

 

Aarend Martens en Lijsbetke van Raad e.l. burgers in Leeuwarden, als ex donatione van 

wijlen Dirck Willems Koebrugge, in leven erfgename van wln Jan Willems Koebrugge, enn 

alzo het recht hebbend.   CONTRA    Trijn Fongers; e.h. van Simon Gerrijts te Harlingen 

ged en gecontumaceerde.    Het HOFF cond.. De ged hun gedane ….  Kosteloos en 

schadeloos af te doen en cond. hen mede in de kosten. 

 

Neeltien Adriaans dr als mede erfg. van wln Joris Jans zoon, haar zoon.   CONTRA 

De erfgenamen onder benficie van inventaris van Fonger Jelgers res de proceduren bij 

denselven geinstitueerd.   ….te compareren voor mr. Benne Meinsma Rd Ord. .. te 

informeren op seker POINCTEN …..   geen genoemd, 

Pag 42. 

Tsietse Offke (s) en enige crediteuren; Req.  CONTRA  geen? 

 …..te compareren voor Harixma…… (geen POINCTEN)         

De kinderen en erfgenamen van Jan Loo en Syouck Abbedr  geass met mr. Marten ten Hoor, 

hun cur lit.  CONTRA Jan van Elim (?) binnen Leeuwarden en Johannes Hemstra als 

het recht hebbend van Toentien Willems dr. op het Heerenveen.  IN factis. 

43. 

Douwe Claes wonend te Hallum voor hem en onder hypt van goederen en c.d.r voor Anna 



Hessels dr  CONTRA   De voormonden van Adie Lamberts kinderen, Marten Jans in de 

Roskam burger in Leeuwarden,  Douwe Nijenhuis en Foocke Joostes te o.l.v Parochie, cur 

over de goederen van wln Rienck Gerrijts. …. Het HOFF verklaart de impt tegen de volmacht 

van Adie Lamberts niet ontvangbaar…. Etc. 

 

Ju Hinnes tot Tzum, als wettige voorstander van zijn kinderen bij Ambrosia Sicke dr. in echte 

getogen, en in die Qual. Erfg van Sicke Douwes.  CONTRA   Mr. Jan Doeckes notaris en 

postulant en Aelke Pieters e.l. op Dronrijp. Sampt Bote Fecke en Doie Feckes e.l. herbergiers 

aldaar.  .. te namptificeren 319 g.gld 19 str …. 

44. 

Henrick Dijurres Requirant,  CONTRA  Bartholomeus Oldeneel, deurwaarder van deze 

Hove: Het HOFF cond. de gedaagde de impt te restitueren en terug te betalen 63 car. gld. 19 

strs.; met schaden…. 

 

Feddrick Ansckes uit de naam en als voogd van Saack Sicke dr zijn e.h.;  CONTRA 

Ale (Ate?) Sickes voor hemzelven, Gerben Dyurres voor hem en voor BotteHanckes als te 

zamen crediteurs ad divisionem over de nagelaten wezen van wijlen Goslick Meinerdts, bij 

Aal Saacke dr geprocreerd, en dr Otte Atheindes ? als last hebbende van Tjalling en Fecke 

Sickes.  Het HOFF cond. dat de gedaagden de impt in de possessie van de huizinge, 

meullen en sate lands wordt gesteld. 

 

Barbara Douwe dr op Dronrijp bij consent en als het recht hebbende van Barbara en Eet (?) 

Johannes drs; erfg. van Johannes Ryurdts.  CONTRA    Gatse ? Jeppes en Tet Ryurdts dr.   

IN factis. 

45. 

Jan Pieters te …. Impt in conv en ged in reconv.  CONTRA  Syuck van Wijnia voor zijn 

interessen intervenierend voor Tarquinius Gerardi zijn volmacht, ratificerende de proceduren 

die bij hem gedaan zijn.  IN factis. 

 

Ida Foppe dr binnen Leeuwarden  CONTRA   Goerijt Dircks aldaar, als voogd van 

Barbara Jans dr zijn e.h.; en c.d.r. IN factis. 

 

Baucke Sape dr tot Wirdum voor haar en als erfg. van het weeskind van Aeff Sapes haar 

broeder achtergelaten  CONTRA    Botte Luities voor hemzelve, en Folkerd Ubles als 

voogd van Euck Luitiens dr beide te Westergeest.  Te comparen voor de commissaris…..etc 

POINCTEN: - Wanneer Sape Ates is gestorven, 2; Hoe oud Aeff Sapes is geweest ten tijde 

van zijn vaders overlijden; 3. wanneer Aeff Sapes kind is verstorven.4; Of Mecke Tya ~.  En 

Jessel Sape kinderen destijd niet in’t leven zijn geweest ende oft Bauck ten versterven toen de 

naeste was. 5. Oft Aeff zijn aandeel van landen aan Hans Luwinge niets mede overgedragen 

heeft.  

46. 

Taeckle Douwes tot Hijum, als man en voogd van Uulck Jelle dr.; mede erfg. van Uulcke 

Jelle Jans, in leven leven gewoond hebbende tot Achlum, als conj. pers. Voor de andere 

erfgenamen van Jelle Jans en Otte Rinckes als man en voogd van Uulck Lyuwe dr , mede erfg 

van Lyuwe Jans en als conj. pers voor de andere erfg. van voornoemde Lyuwe. En in die qual. 

cessie hebbende van Lyuwe Jans en Frouck Clases dr e.l.;    CONTRA   Jr. Johan Clandt en 

Johan van Burmania elk voor hui huisvrouwen.  IN factis. 

 

Trijn, Jacob Intses wed. voor haar en als moeder en wett. voorst. Van haar kinderen bij Jacob 

getogen, Triumph en Req. CONTRA Reemer Hidsers gecond.    ..schadeloos aff te 

doen…… 

 



Tieed Douwe dr. wed van Jurgien Amckes geres de proceduren.  CONTRA    Lysbet Aris 

wed van wln Harm Rodenburg te Amstelredamme voor zich en geres de proc.  IN factis. 

47. 

Taets Harmens dr huisvrouw van Here Heres te Roordahuizum, met cons van dezen, haar 

man.  CONTRA Sytse Piers voor hem en de rato gecaveerd hebbende voor Frouck 

Bocke dr zijn huisvrouw.  … aan de impt te betalen 100 g.gld met schaden ….. 

 

Fokel Wolters dr wed Claes Tiara,  CONTRA    Peter en dr. Theotardus Tiara, als bij de 

Hove geord. voorm over de vs. Claes kinderen.     Het HOFF cond. de gedaagde de impetrante 

tot haar jaarlijks onderhoud, te doen hebben de somma van 52 dalers, ende daarvan alle 

vierden delen van jaren uit te keren, de gerechte vierdepart tot nadere specificatie van den 

Hove.  

 

Anna Gijsberts wonende te Leeuwarden, impte. CONTRA      Lyuwe Tijercks  en zijn 

huisvrouw tot Dokkum,  In Factis. 

 

9 maart 1606.  

Jacob Jans Lakenkoper tot Berlicum en cav. voor Johanna Jans dr. zijn huisvrouw onder hypt. 

van zijn goederen. CONTRA    Pier Johannes en Swaene Tyerks dr te Aengium.   …om 

de impt te betalen de somma van 77 g.gld. met schaden….. 

48. 

Laas Laas zoon en Lijsbeth Andringha e.l. appellanten;  CONTRA   Rein Itsens tot 

Bolsward.  … te niet het vonnis van de nederrrechter en bij nieuwe sententie cond. de 

gedaagde zijn gedane protestatie costeloos en schuldeloos af te doen. 

 

Reeme Jarichs dr wed van wln Tyalling Watses Melema (?) op Dronrijp, voor haar en de 

kinderen ; en onder renunciatie Sen. Vell. als erfg. van wln. Imck Mintse dr.; huisvrouw van 

Ryurdt Saeckles tot Cubaard.  CONTRA     Ryurdt Saeckles aldaar.  Vooralsnog niet 

ontvangbaar.  

 

Gerbren Gerrijts als volmacht van Oostrumer zijl, en c.d.r. door akte van substitutie  

CONTRA    Juke Douwes en Eet (?) Rintses als zijlvoogd van Ezumazijl;   Het HOFF 

ontsecht de requirant zijn verzoek….  

49. 

Frans Claes burger in Groningen   CONTRA  Lyuwe Harmens burger in 

Bolsward, en Haitse Johannes op het Nieuwland; als conj. pers. van Hylck Jaspers miserabel 

zijnde.  Het HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Uulcke Pieters en Bauck Johannes dr e.l. burgers in Leeuwarden, als cessie en transport 

hebbende van Jarich Tyallings te Steens, en gecav. hebbende onder verband van goederen 

voor Bauck Isbrands zijn huisvrouw.  CONTRA    Tyaerd Taeckes te Ferwerd, c.d.r. 

onder hypt van goederen voor Jacob Jans zijn huisvrouw.   … aan de impt te betalen 203 ½ 

g.gld met de schade en interesten….. 

 

11 maart 1605. 

Geert Dingle dr. aplt.   CONTRA Freerck Idserts burger binnen Sneek,    Het HOFF 

releverende de appellante en de requirant, tegens en wegens de poincten , accordeert haer 

alsnoch haar sake in cas van appel te mogen vervolgen, condemneert hen niettemin in de 

kosten …. 

50. 

Romcke Romckes tot Ferwerd als cessie hebbend van Rienck Olpherds te Kollum , 

triumphant  CONTRA   Atte Tyairdts en Gaike (Goike?) Bruins postulant binnen Sneek; 



als mede crediteuren van Syurd Martens en zijn huisvrouw als mede interesseerden….  

Het HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder……..,   ….. noch eenmaal over de 

kerke te proclameren…. Den 15 den april naastkomende. 

 

Mr. Douwe  Annes en Margriettien Dirks dr e.l.; CONTRA    Jacob Pieters Hoochlander, 

burger binnen Sneek, als man een voogd van Taad Poppe dr. als erfg. van Ansck Rencke dr. 

haar overleden moeder.   ….gehoord de eed van de applt. tot versterkinge van zijn aangeven 

om de geappelleerde hem te betalen 175 car. gld; onder deductie van 16 car gld en de interest 

van de andere huizinge, bezwaard met 18 strs … 

51. 

Everd Annes tot Bolsward;  CONTRA Sibren Doeckles tot Tzum In factis. 

 

Tyard Ulbes als mede erfg. van Anske Ulbes zijn vader      CONTRA Anscke Ulbes ged 

en excipient.  Het HOFF rejekterende de exceptie…. Peremptoir te antwoorden…  

 

Hylck Gerbe dr. wed Johannes Sibes voor haar en als wett. voorstander van haar zoon, 

caverende de rato. CONTRA    Jan Reiloffs en Jan Jans geappelleerden. In factis 

binnen 2 maanden.  

 

Jacob van Loo deurwaarder van de comptoir als geprefereerd crediteur van Jacob Arens, en 

zijn huisvrouws goederen,  CONTRA     Claes Heres aan St Anna Parochie, en Jacob Arens 

voor hem en vanwege Neeltien Dirks dr. e.l. tot Belkum.     Het HOFF cond. Jacob 

Arens een der gedaagden om de requirant in zijn qualitiet het reversaal te leveren, en te laten 

volgen en te gedogen dat de kooppenningen bij Walingh en Simon Aris, worden gelicht, ende 

ontfangen, en dan met de schade etc….; Cond. voorts de impt. Claes Heris om onder de 

punten 29, 30 31 en 32 van de repliek alles te gehengen ende te gedogen . Ende in 

reconventionis verklaart het HOFF de requirant in conventionis niet ontvangbaar in de punten 

23 tot en met 28 van het dupliek. En om redenen compenseert de kosten.  

52. 

Claas Luitiens als cessie hebbende van Harmen Tasma ; de erfgenamen van Harmen Meynds 

als cessie hebbende van Lou Eilards, astien Potters, Ocke Luitiens, Jelke Jans dr als 

hypothecarij geprefereerde crediteuren van Auke Meinds zijn huisvrouw, en Balle Jans ten 

aanzien van zijn interessen…  CONTRA   Jan Joukes gereq. in conv en req. in 

reconventie.      Het HOFF cond. de ged. Op te brengen in handen van Lelio Lyklema 

voorgaande commissaris de somma van 120 g.gld; onder deductie van 48 halve Wi….. 

(onbekende munt); en 90 Car. gld 8 str;  voorts 80 dalers vijftien stuivers aan Balle Jans, met 

nog 504 car 10 strs, en in reconventie t.o.v van Eept Meints niet ontvangbaar; …. 

 

Tzumme Sibrands secretaris van Baarderradeel, als cessie hebbende van Jacob Audgers.  

CONTRA  Gerbrand Folkerts tot Oldeboorn.     Het HOFF gehoord de eed van de 

gedaagde tot versterkinge van zijn aangeven… cond. de ged te betalen de somma va van 100 

dalers, salff deductie… 

53. 

12 maart 1605. 

Seck (?) Poppe dr. wed. van Dirck Dircks tot Sneek voor haar en voor haarzelve en voor haar 

kind bij de vs Dirck. CONTRA    Wijbe Ulbes tot Folsgara, Dirck Kistemaker en en Pibe 

Hilbrands.   IN factis. 

 

Jfr. Alyt van Sti…..  , wed van Bartholomeus de Rijke,  CONTRA    Timen van Cuik, het 

hoofd van Cuik en Foeyts compagnie, Jan van Cuik voor hem zelf en als cessie hebbende van 

Tijmen van Cuick zijn vader, en als volm. van Aernt Dirks zoon Verhaer, te Utrecht, in die 

qual mede cred van wln jan van Cuijck, en Jfr Elisabeth van Moerendael, en haren boedel en 



Mr. Timen van Cuijck advocaat voor den Hove van Utrecht, als vol en proc. Hebbende van 

Anthonis van Cuijck advocaat des heren Staten van Utrecht, ende Wilger (?) van Cuijck en 

Nicolaes van van Sompeken (?) burgers aldaar en borger van Timen van Cuijck.  

Het HOFF cond. Timen van Cuijck, gesuccumbeerde om zijn gedane oppositien schuldeloos 

en costeloos aff te doen.  

54. 

Anna Jacon Canters dr req.  CONTRA Jacob Canter van Oosten, en Bottke Meinerds dr 

gereq.    Het HOFF ........   te betalen jaarlijks een derdepart van 400 g.gld met de achterstallen 

van dien…..   

 

Pieter, Doecke en Watse Annezoon voor hun en Johannnes Edes als leg. adm. van Sibbel 

Anne dr. zijn huisvrouw;  CONTRA   Lolle Pieters zoon , Taecke Tsummes, en Johannes 

Helis (?), voormond over Ipck Helis weeskinderen; ged. en gecond.    Het HOFF cond. de 

gedaagde en gecond. hun ontvang te vergroten met de percelen van de goederen van de 

inventaris met A; copielijk ten processe overgelegd, uitgedrukt en genoteerd met de nummers 

1,2,3, tot 44 incluis, indien de selve voor hetgeene de triumphanten, deur successie van hun 

bestemoeder oft andersins genoten hebben, noch met noch met seventichste halve dalers van 

30 strs het stuk, vermogens de annotatie achter de …. Schedulle staande, van gelijks voor 

ontvang te nemen, vierhonderd goudguldens volgens de obligatie d.d. 10 mei 1580; ten 

processe geexhibreerd; mits cortende daerinne 281 g.gld 19 strs met partijen en noch 20 

gelijke guldens met zijn behoorlijken interesten, in den andere partijen na inhoud van het 

accoord gedaaan  de 6

e

 nov 1588. ende neffens partijen vordere justicie ordineert deselve te 

compareren voor H….  raad ordinaris, voorgaande commissaris die hen sal verenigen …etc 

POINCTEN:     1.Wat somma de boelschulden uitmaakt. 2- Wat resten datter zijn en waarom 

deselve bij de voornoemde niet ingevorderd zijn. 3. Wat lasten op de sate in Oldegae leggen. 

4. Te recouvreren de leste huurcedullen bij Wijlen Anne met sijn lantsate gemaakt. 5. Hoeveel 

de pondematen van de naastleggers landen te hure gedaan hebben, van den jaer ‘79 tot ‘93.  

6. Wat landen en renten bij de voormombers tot profijt van de wezen gekocht zijn. 7. 

Waar de informatien zijn waarop het decreet bij de gerechte van Wijmbritseradeel 

gepasseerd is, deselve in het eisen soo die voorschreven landen zijn, in dien niet  hem 

te informeren op de lasten der weeskinderen die anno 1593 zijn geweest. 8. Wat de 

weeskinderen opkomsten anno ’93 en in navolgende jaren zijn geweest . 9. Wat 

schulden ende lasten bij de voormonden destijds gedaan zijn. 10. Waar 

Wijmbritseradeels gerecht den 3den aprilis 1593 geholden is; 11. In te eijschen de 

specificatie der renten tot de quitantien in de rekeninge vertoond. 

7.  
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Fecke Joachims als soon en conj.pers. van Anna Douwe dr. en d.d.r  CONTRA 

Edsart van Grovenstins Grietman van Menaldumadeel. …. Niet ontfangbaar… 

 

Johan van Sichem als Eeltgen Bendecitus dr. Oedsma, zijn huisvrouw en c.d.r.  CONTRA 

Isbrand Gravius, geappelleerde.      Het HOFF cond. de geapelleerde aan de req. Uit zijn 

aandeel van landen bij Jacob Claas gebruikt voor de somma van 20 ½ g.gld 14 strs en en de 

kosten van de processe van den 27 okt 1597 gediend (?)en  te laten volgen  dertien pondemaat 

en drie einsen lands, met de fruchten profijten emolumenten bij de gedaagde daaraff genoten , 

sampt schaden en interesten… etc. Onverkort Ambrosio Gravio voor hem en de 

gerequireerde’s kinderen tot gelegener tijd zijn recht etc…. 

 

Tyaard Anna en Doecke Feicke zonen Req.   CONTRA    Wijbe Johannes tot Franeker. 

Het HOFF ontsecht de req. Hun verzoek ordonnerende niettemin de deurwaarder op te be…   

van de veertien morgen Bil-lands, bij Feike Feikes uitgewezen, en nader te procederen….   En 

om redenen compenseert de kosten.  



56. 

Tyepcke Goverds Req.  CONTRA     Jantien Albertss binnen Kollum. …. Om het 

instrument in de playdoye geroert bij den processe te mogen voegen….  

 

12 maart 1605.   

Belij Peters wed , als moeder en wett. voorst. Over Foppe Pieters, en de hypothecaire 

goederen en c.d.r. voor de andere kinderen van wln. Matheus Peters, in echte getogen en de 

andere bloedvrunden van Auke Wijgers, impt. CONTRA     Hette Algers burgemeester 

der stede Leeuwarden, als voormond over Reiner Jelmers weeskind. … niet ontfanghbaer….. 

IN MARGE: als cur. Over Lijsbeth Jelmers geres de proc. NOTA: dat de correctie van des 

gedaagde qualiteit in de voorgaande sake is geschied na de pronunciatie daar achter van den 

Hove d.d. 9 mrt 1605. 

 

Fokel Wybe dr. wed. van Jelle Sickes te Finckum.  CONTRA     Syuck Aeltses te Drijesum 

en Benne Aelses voor hem en vanwege Lipke en Trijn hun broer en zuster.  IN factis. 

57. 

Tyepcke Goverds voor hemzelf en voor zo veel nodig voorstander en als man en voogd van 

Anna Here dr. zijn huisvrouw, als last en proc. hebbend van Hotse Algers, burgemr. van 

Leeuwarden, als cur over Lijsbet Jelmers dr. als erfg. universeel van Duijff  Reimers dr. haar 

moeder en als adsignatie hebbend van Douwe Berends voor hem en zijn huisvrouw.  

CONTRA  Douwe Nijenhuis.  (leeg) 

 

Claas Wijgers tot Steens, en Hil Wijgers dr geass.met Oeds Sibrens haar oom, bij Irnsum als 

erfg. van wln. Syurd Claas tot Steens;  CONTRA    Auck Itske dr wed van Syurdt Claes 

zn Bolema. En Andries Bleckema.  .. niet ontvangbaar jegens Andries Bleckema… En tegen 

Auck Itse dr in Factis.  

58. 

Hette Hettes Versma, gewezen schrijver van hopman Holsteyn, het recht hebbende van 

deselve en cessie en transport hebbende van Ritske Floris, Govert Jans, Dirck Molleman en 

Gillis de Grauw, als gewezene pachters vasn de Generale Middelen, binnen Groningen,  

CONTRA Jacob van Marssum, burger aldaar.     Het HOFF doet te niete het vonnis van 

de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doend, cond. de geapp. De appellant te betalen 

340 car. gld met schaden en interesten…  

59. 

14 maart 1605. 

Monte Rienks voor hem en als m.e.v. zijn huisvrouw, voor de ene helft en voor de ander 

cessie hebbend van Sibe Peters tot Driessum (Doessum?) als erfg van Peter Sytses zijn vader.  

CONTRA Hidke Marcks te Bolsward, wed van Peter Sijtses. … te namptificeren 110 g.gl. 

 

Amerens Jacobs dr…te Leeuwarden, Folkerd Jacobs te Driesum, en Marten Jacobs te 

Rotterdam, als erfg. van Minck Jacobs dr. hun zuster, in leven te Leeuwarden   CONTRA 

Dije Dirks tot Arum.  Het HOFF houdende de proceduren voor gconcludeerd wijst partijen in 

Factis. 

 

Claes Dirks te Boelkum (!) als geauth cur. over Joachim Gercx en Geert Gerx dr; nagel. knn. 

van Gerck Pieters in leven gewoond hebbende te Boeck.. binnen den dorpe Tzum. En bij 

Trijnke Joachims Penna in echte geprocreerd, Impt  CONTRA   Nanne Pibes ged.    

Het HOFF rejecteert de exceptie….  En reserveert de kosten. 

60. 

Tyerck Solkema en Jan P.Lyklema nom uxoris, voor haar zelf en vanwege Jans Solkema noch 

minor zijnde,  CONTRA Benne Johannis.  IN factis. 

 



Lyuwe van Jukama Rd Ordinaris, als voogd van Jfr Taedke van Burmania zijn huisvrouw,  

CONTRA     Sijmon Jacobs en Eduard Eble dr. e.l. te Boxum; geass met Theotardus Tiara, 

adv. voor den Hove, als adm. van Claas Tiara goederen, Frans Jans te Dokkum nom. Ux.; en 

c.d.r. onder verband van goederen, Wopke Jarichs burger in Leeuwarden, en mede namens de 

andere crediteuren.   (leeg) 

61. 

Juke Pieters Burger en biersteker binnen Leeuwarden.  CONTRA    Gatse Potter secretaris 

binnen Sloten.   … de impt antwoord geleverd op 28 febr lestleden binnen 8 dagen en 

cond. de gedaagde aan de impt te betalen 69 g.gld  

 

Hans Lyuwes tot Bolsward applt. CONTRA  Frans Ewouts burgemr. van Leeuwarden.  

 

15 mrt 1605. 

Aarend Martens en Lijsbet van Raid e.l. als ex donatione van wln. Dirck Willems Koebrugge, 

in leven erfg. van Jan Willems Koebrugge. Zijn broeder.   CONTRA  Trijn Jonge dr. als 

cessie en transport hebbende van Syoucke Ryeurdt zns Bandts, en cessie hebbende van Claes 

Ryeurdts Bandts; en Tsetse Broers resp geprefereerde crediteuren van Simon Gerrijts.  IN 

factis voor Lyklema binnen 2 mnd peremtoir. 

 

Evo Eijssma dorprechter in Driesum, req.  CONTRA   Eelck Omme dr. te Harlingen. In 

Factis voor Lyklema.  

62.  

Otte Jelles als cessie hebbende van Jelle Ottes zijn vader. En c.d.r voor Imck zijn huisvrouw.  

CONTRA Jan Willems voor hem en Wem Cornelis dr zijn e.h.; wonend te Born -(werd?) 

huisen bij Dokkum.  

Het HOFF gezien de citatie verstekt de gedaagde en en holdende de obligatie d.d. 2 okt 1602 

voor bekend , cond. de ged de impt te betalen 80 g.gld  

 

Ewout Rijcks , burger in Leeuwarden,   CONTRA  Marten Erts (Everts) te Lekkum.  

… te betalen de somma van 80 c.gld; met schaden etc…. 

 

Eelcke en Utse Eeske zonen Triumph;  CONTRA  Jeroon Wijgers en Roeloff 

Roeloffs als vader van zijn dochters, bij Griet Wijgers, en Tyaard Gabbes als vader van zijn 

kind bij Tseets Wijgers  In Factis.  

 

Dr. Hector Rheen adv. v.d. Hove en Merck Jensma als voogd over Jelke Rheen zijn 

huisvrouw, en daarvoor onder verband zijner goederen en als erfg van wln Rintie Douma, hun 

grootmoeder. CONTRA Ida Baard en Douwe van Sytsema, Grtm. van Idaarderadeel.  

..te compareren voor de commissaris die hun zal verenigen  …. (geen POINCTEN). 
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Johannes Syurdts geexcipieerde  CONTRA Hendrick Arens en Douwe Uulckes  Het 

HOFF verklaart de gedaagde alsnoch ongehouden te wezen op de eis premptoir te 

antwoorden. 

19 maart 1605. 

Hessel Syurdts als kerkvoogd van Tiemarum, geass, met Johannes Petri dienaar des Godd. 

woords   CONTRA Jaring Jelles tot Nes in Dongeradeel, voor zijn interessen en 

vervangende de persoon van Lykle Elerds.  Het HOFF verwerpt de exceptie, en cond. de ged. 

peremptoir te antwoorden. 

 

Jurgien Hendriks , impt  CONTRA  Reemer Aukes ged.  … de obligatie 

bekend en te betalen 87 pond (car. gld)  

64. 



DE EERSTE RECHTDACH NA PASEN IS GEWEEST DE 9

E

 APRIL 1605. 

 

Jelis Lenerdts als conj. persona over de weesknn. van Aaff Jans dr bij Cornelis 

Spannenburger, en onder verband v. goederen; Claas Jans en Obbe Tyrcks mede curators van 

vs. Aeffens sterfhuis;  CONTRA  Boldewijn de Blocq cur. Over de goederen van wln 

Cornelis Jans. Spannenburger. IN factis. 

 

Mr. Ocke Broersma suppoost van dezen Hove;  CONTRA Taecke van Ailwa grietman 

van Ferwerderadeel, en Tyaerd v Aylwa grtm. v. Dantumadeel.   Het HOFF cond. de ged. de 

impt te betalen 30 g.gld , onverkort de gedaagden hun rechten tegens Jfr Auck Donia.  

11 april 1605. 

Jel, Syurds Cromwal’s wed;  CONTRA Juke Eeuwes te Dokkum, voor hem en vanwege 

Lupck Douwe dr zijn e.h.;  Het HOFF doet te niet….en in nieuwe sententie recht doende 

verklaart de eiser niet ontvangbaar.  

65.  

Johannes Oedses tot Holtwolde, Triumph. CONTRA    Tyaard Gosse op ter Idsard.   

Te compareren voor de comm … geen POINCTEN. 

 

Peter Lyuppes      CONTRA       Pier Baukes.   In Factis.  17 april 1605. 

 

Douwe Pieters voor hem zelf en Claas Jans als stiefvader, en conj. pers. van de weeskinderen, 

van wijlen Oeds Pieters te Boellum?.    CONTRA    Heer Albertus Campis, prior van het 

convent Aengium vanwege hetzelve convent.  

…. Niet ontvangbaar. … 

 

13 april 1605. 

Dr. Wibrandus Aytta van Swichum wonend binnen Leeuwarden impt CONTRA 

Pieter Teetlum voor hem en Jfr. Jesina Aita zijn huisvrouw en c.d.r.  In factis. 

66. 

Frans Jans burgemeester en Sneek, impt CONTRA     Egbert Willems Boon. Te 

namptificeren 300 c.gld….. 

 

17 april 1605. 

Pieter Hessels te Wommels applt. CONTRA    Andle Jetses schooldienaar eertijds te 

Wommels nu te Huizum. … verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard 

 

Trijn Jonge dr huisvrouw van Simon Gerrijts impt in conv. en ged. in reconventie. 

CONTRA    Dr. Martines Martinides Adv voor desen Hove; voor zijn vader Marten Martens 

in leven deurwaarder van dezen Hove, en Anneken van Woldenkerk wed. van de vs 

deurwaarder.     … de eed van de impt tot versterkinge van haar rekenboek gedaan, cond. de 

ged. in conventie om aan de impt te betalen 10g car. gld; 8 strs; en tot de vordere eis niet 

ontvangbaar.  

67. 

Thomas en Rein Wobbes als omen volmachten en curateurs over de nagel. weesknn. van Sibe 

Laas zoon geprocr. bij Imck Wobbe dr hun overl. zuster.  CONTRA   Gatse Pieters tot Blija 

en Gerbrand Folkerds tot Holwerd. …  en concl. jegens Gerbrand Folkerds vooralsnoch niet 

ontfangbaar; en nopens Gate Pieters wijst partijen in contrarie. 

 

Lambert Willems tot Nijholtwolde impt. CONTRA    Aeble Gosses op ter Idzart; c.d.r. 

voor Foppe Pieters en in die qual. cur lit. over Jarde Carste dochter.  ..niet ontfangbaar… 

 



Egbert Carstes Rennema(n)?; backer en burger in Leeuwarden CONTRA  

Dr. Martines Martinides Adv. voor den Hove als erfg. van Marten Martens en Auke (= 

Anneken) zijn wed.  … alle schaden… te restitueren… etc. en costeloos en schadeloos af te 

doen. 

68. 

Syurd Bakes tot Eestrum, impt  CONTRA Jelke Gosses aldaar en Trijn Nanne dr, wed van 

wln Harke Lyuwes; en en Jan Fongers wonende te Old B….  in Groningerland. In factis 

 

Gosse Foppes te Buitenpost applt;  CONTRA Lyuwe Boelis secr van Achtkarspelen; In factis. 

 

18 april 1605. 

Aeltse Dirks te Bergum als geauth cur. Over Jasper Ryurdt zoons weeskinderen.  

CONTRA    Jan Baukes en Laurens Tijmens beide vanwege hun huisvrouwen, en de andere 

mede erfg. van Jouke Claes zoon hun wijlen vader; en caverende de rato onder verband van 

goederen.  Het HOFF cond. de ged de impt te overleggen bewijs en reliqiua van de 

administratie van wln Joucke Claas, en wat in reliquius bevonden wordt, aan de impt te 

betalen  met schaden en interesten….   

69. 

Lolke Tsummes burger in Leeuwarden;  CONTRA    Lijsbet Reiners tot Harlingen, wed. 

van wln. Epo Remkes tot Kimswert, en Anna Riemers dr mede tot Harlingen; en Alle Reiners 

(!) nu wonende te Amsterdam, allen erfg. van Ida Alle dr hun moeder, die erfg. was van 

Reinier Tyaards, zoon van Tyard Tyards.     .. niet ontfangbaar… 

 

22 april 1605. 

Jacob Peters te Stiens,; en Hilbrant Lous tot Bilgaard als voorm. Over Minne Pieters 

weeskinderen.   CONTRA    Albert Wibrants en Tseets Piters dr. gewoond hebbende te 

Oudkerk en nu te Wijns.    ..te betalen 100 g.gld met schaden en interesten onder deductie 

van 25 g.gld en cond. de gedaagde  in de kosten.  

 

Adriaantien Jan Tyerks dr. e.h. van Hendrik Douwes als unviverseel erfg. van haar overleden 

kinderen bij wijlen Cornelis Hendriks geprocreerd,    CONTRA    Harend Hendriks   In Factis. 

70. 

Geert Willems en Gerrijt Dirks als resp curateuren en voormonden over de weeskinderen en 

erfg van Pieter Binnerds en Jijsck Gerrits dr. wed van deselve Pieter, nu door qualiteit cessie 

hebbende van Tyerck Tyercks burger in Leeuwarden.   CONTRA    Baucke Pieters en 

Frederick van Voort ged en gereq. … nadat het libel met zijn stukken behoorlijken zal zijn 

geformeerd, daarop premptoir te antwoorden…  

 

Haie Dirks tot Belckum voor hem en de rato caverende voor zijn huisvrouw, onder verb. van 

goederen, en cessie hebbende van Pieter Ryuurdts die cessie hadde van Syurdt Minnes en 

gecaveerd hebbende voor Aelke Wobbe dr. zijn echte huisvrouw.    CONTRA 

Syurdt Minnes aldaar.  IN factis. 

71. 

23 april 1605. 

Gale Ubles CONTRA Tiete Boyes …. Binnen 8 dagen peremptoir..   Jelbe Ryurdts op de 

Joure ge-intervenieerd hebbende voor Everd Tyalle zn.;  appellant CONTRA    Tseetse Broers 

en Broer Tsiumkes (?) als voorm over Grets Poppe dr. als erfg. van wln. Auke Eerck zoon als 

cessie en transport hebbende van Hendrickien Schilings, voor haar en caverende voor Joannes 

Frans zoon haar echte man;  … niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

 

Hendrick Oldendorp voor hem en vanwege Mayke Haytes zijn huisvrouw, en c.d.r. 

CONTRA Peter Aerts Dures (?) burger en wijnheer binnen Leeuwarden, als voogd van 



Maritien Claas dr. zijn e.h. en c.d.r.  .. te namptificeren 105 g.gld…. 

72. 

Jr. Taco van Burmania  CONTRA  Douwe Eelkkes Popma.   Het HOFF doende recht 

ten principale cond. de ged. De impt te betalen de somma van 105 g.gld. in een partije en 400 

g.gls in een andere partije. … 

 

Gabbe Jans burgemeester tot Dokkum intervenierende voor Jacob Haiema;    CONTRA 

Hieronimus Abbema tot Ee, als man en voogd van Auck Rorsma zijn huisvrouw en mede als 

voorstander van wln. Wijbe Scheltinga kinderen, bij de vs Auck    .. niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter. … 

Jouke Joukes de olde en Jouke Sibrens beide te Warns, applt CONTRA 

Jan Syurdts gesustineerd hebbende de proceduren bij wln. Syurdt Reins, Sepck Gerloffs, 

Jenke Janckis voor hem zelven en gecaveerd hebbende voor de erfg. van Gerloff Idts.  

In factis. 

73. 

Wijger Dirks tot Sitsum (Ritsum? Bitgum?) CONTRA Jurgien Pijbes tot Hijum. ..niet 

bezwaard. 

 

Jouke Wolters als m.e.v. van Sijts Otte dr als erfg. van Otte Oeges, haar zoon. 

CONTRA Wol Otte dr en Bonne Claas in hun qual gedaagde.  .. cond. de ged. te gehengen 

ende te gedogen dat de ger…..  althans geramponeerd zijnde verhaald en gerepareerd en 

henluiden de positien voor wel en wettlick gehouden werden, reserverende de kosten tot de 

volledige uitspraak in de pricipale zake. 

 

Baucke Idts zoon als oom en curator van wijlen Jan Janszoons weeskinderen, bij Aeff Idts dr. 

getogen, impt en triumpht.  … voor de commissaris… POINCTEN 

1.Hoe groot de staat van goederen geweest is van Eeske Henricks wed. ten tijde van haar 

versterven.2- Wat voor inschulden bij Jan Jans ingemaant ende (pag 74) ontvangen zijn. 

3. Hoe groot de imboel in de sterfhuize van Eeske geweest is, en wat daarvan bij Jan Jans 

verkoft en genoten is. En te recouvreren de hoeveelheid. 4. Of de gecasseerde obligatie 

holdende op Thomas Jelgers in den sterfhuize bevonden  nog voorhanden is, in cas van 

adfirmatie deze op te eisen.5. Wat de timmeringe ende melioratie in questie aan het huis en de 

schuur gedaan nu weerdich is. 6. Wat deselve huizinge en schuire voor de timmeringe wel 

waardig waren geweest en hoevele die nu beter zijn. 

 

Andries Roorda, impt   CONTRA  Anneken Huighes ged en req. Ontsegt de req. het 

verzoek. 

26 april 1605. 

Ints Hebe dr   CONTRA  Tseetse Broers en Broer Tsiamkes; caverende 

voor Grets Poppe dr. erfg. van Auke Eyles (Eekes) bij zijn leven gewoond hebende op de 

Joure; en geauth voorm. Over Neelke Hermans dr.;  …niet ontvangbaar… 

75. 

Paulus Gemmenich secr. der Stede Leeuwarden, cav. Voor de mede erfg. van Mr. Willem 

Gemmenich. Zijn wln. vader.    CONTRA    Lyuwe Rinnerds tot Belkum, voor hem en als 

man een voogd van Teedke Cornelis dr en c.d.r.     .. de ged. Te namptificeren 1200 g.gld…. 

Gerrijt Pijters, n/ux in de Nieuwetrijne, Jan Jacobs en Jacob Everts als erfg. van Anna Jacobs 

dr  CONTRA Berend Willems met zijn broeders intervenierende voor Hamme 

Carstes.  IN factis. 

 

Jacob Beima Rekenmr. deser Landschappe,  CONTRA   Lyupcke Buwes tot Blija, ged en 

gecontumaceerde.    Het HOFF cond. de gedaagde aan de impt onder zijn gedane presentatie 

te betalen de somma van 300 ggld van 28 str. het stuk. 



76. 

Hans Renkes voor hem zelf en als mede erfg van Luedts Renke wed. zijn moeder en c.d.r. 

voor de andere erfgenamen.   CONTRA    Everd Agges wonende in de Scha..en als voogd 

van Hijlck Rinke dr zijn huisvrouw en Willem Pieters als voogd van Pheick Rincke dr. zijn 

wijff op Tzerckgaast; als last hebbende van de andere erfgenamen intervenierende voor 

Beinke Annes en Both Gercke dr. e.l. in conv. en reconventie en Everdt en Willem vanwege 

hun huisvrouwen. Erfg. van  Rintie Folkerds en Ludts Rincke dr;   Het HOFF cond. de 

gedaagde om de geiste 53 g.gld te betalen de helft en de andere helft zijn contingent voor 

zovele hij erfgenaam is van Luidts Renke dr met de interesten van de hoofdsomma. En voorts 

niet ontvangbaar; ende in reconventie de gedaagde de declaraties en instrumenten bij hem 

ontvangen concernerende het sterfhuis, van partijen olders te brengen onder tot de partijen de 

goederen zullen ontscheiden. 

27 april 1605. 

Claas Jacobs en Simon Jans te Steens als voorm o.d. knn. van Joannes Feikes en Margarethe 

Salvius dr;  CONTRA Syse Feddes te Steens.  In factis binnen 6 weken.  

77. 

Jan Pieters en Trijn Haukes  ? dr e.l. te Leeuwarden;  CONTRA Floris van Dalen en 

Andries Grave te Amsterdam; voor hen en vanwege de weeeskinderen van Menke(n) Wijnge 

en als voormonden daarvoor.  In factis.  

 

Botte Ju zn tot Holwerd impt  CONTRA Tyaerd Buwes tot Pingium, Auke Buwe 

dr. hsvr. van Watse Pabes tot Wons en Marij Botte dr. hsvr. van Hisse Epes te Achlum en als 

erfg van Bouwe Annes en Epe Ryurdts dr. ged. ..niet ontfangbaar… 

 

Jan Pieters tot Sneek en Elisabeth Jans dr. zijn moeder, als universeel erfg. van wln. Antien 

Jans dr. in tijden e.h. van Sippe Sibrands, voor de helfte ende Hendrik Pieters op de Joure uit 

de naam van Foecke en Oege Sibrands zonen, geadsisteerd met de erfg. van Ded Sibrants hun 

zuster, bij salige Sierd Tyaerdts geprocr; als respectieve erfgenamen van wln Sippe Sibrands 

hun overleden broeder; en in die qual geintervenieerd hebbende voor Lolcke Ubles hun 

landzate.   CONTRA Sytse Sickes te Roordahuizum;  (pag 78) voor hem zelven en 

cdr voor zijn mede erfgenamen. ..doet te niete het vonnis van de Nederrechter en verklaart de 

eis en conclusie voor de Nederrechter genoemen niet ontvangbaar, …. Te bewaren tegens de 

appellant; so hij bevinden sal en cond. de applt. in de kosten van het proces.  

1mei 1605. 

Gerck Broersma te Dockum  CONTRA  Jan Willems de Em…..    burger in Leeuwarden; 

als actie en transport hebbende van Leeucke Galema;  .. niet ontvangbaar. 

 

Jantien Boelema wed van wln. Menno Broersma in leven adv. v.d. Hove; Margaretha 

Broersma geassisteerd met haar tegenwoordige man Willem Jans , alhier, en Martinus 

Martinides mede suppoost voor dezen Hove, alle bloedverwanten van Ockien Boelema, en 

c.d.r. onder renuntiatie S.C. Velleiani  CONTRA Jacob Jeppema.   (79)   Het HOFF 

doende recht op het Libel voor sovele Dr Martinides mede is holdende, cond. de gedaagde de 

administratie van zijn kinderen goederen van nu voortaan te verlaten, ende deselve te laten 

volgen, de vrunden van zijn kinderen, … onverkort.  .. etc.  

 

Taecke Taeckes en Sibolt Intses tot Franeker, als cur over Ints Atses en Atse Intses jongste 

kinderen; CONTRA Jelle Tyaerdts tot Belkum ged. .. om de presentaties in het 23 e en 24

e

 

punt van het replijck gedaan te betalen 100 dalers met de interesten…. Sedert 1 mei 1599. 

Tot de volle betalinge…. 

3 mei 1605. 

Sippe Epes te Swichum, als geauth cur. Over Aeffke (D) ouwes e.h van Wijbe Sippes,   

CONTRA  Peter Jans tot Hempens;   … de administratie over Aeffke gehad, 



aan de requiranten te leveren rekeninge en bewijs van reliquia, ende hetgeen en reliquuis 

bevonden zal worden, de req. op te leggen ende betalen met schade en interesten sedert dien 

gehad en geleden   .. etc… 

80. 

Sippe Epes Hollingha te Swichum als geauth. Cur. over Aeffke Douwe dr. Meilsma 

huisvrouw van Wijbe Sippes geds met deselve Aeffke. CONTRA Peter Jans voor hem 

en onder verband van zijn goederen, caverende voor Eeske Piers zijn huisvrouw. 

Het HOFF houdende de proceduren op de gedaagden te zijn voor geconcludeerd, verklaart de 

opt…. Van de landen en de Hove vigoureus dien volgende cond. de gedaagde, deselve post 

Petri ad Cathedram ongeroert te laten, en de eerste mei daaraan volgende de impetrant andere 

presentatien te relaxeren ende te ontwijken, met de schaden etc…. 

 

Jurgien Hendriks burgemeester der stad Leeuwarden; en Wouter Jans onder de klokslag, 

aldaar, als last en expeditie hebbende van Dirck Reinerts wonende te Midlum, Eeske Rey… 

voor hem zelven en als geauth curator over Jan zijn broeder, hem ook sterkmakende en c.d.r 

voor Durck Reins wonende tot Pessum (Pewsum) in Oostfriesland, Geert Reyners binnen 

Leeuwarden, en Trijn Reiners dr te Weidum.  CONTRA Eelcke en Gerrijt Jans als 

voorstanders van de armen binnen Jemmingen in O-Fld.; intervenierende onder genoegzame 

satisfactie van Bartel Hendriks te Dokkum ( 81)  Het HOFF verklaart de ged. als erfg. van 

wijlen Hendrik Reiners en brecht de naelaten kinderen van wijlen Harmen Hendriks en Syu 

Reiners dr. cond. de geappeleerden de goederen bij deselve nagelaten, te doen hebben en laten 

volgen…, etc… 

 

Pieter Anne Meintes volm van den dorpe Oldetrijne,  CONTRA   Claes Jans als 

gesurrogeerde volmacht van Nijetrijne.   Het HOFF verklaart de impt in zijn qualitiet 

ongehouden te wezen tot reparatie ende opmakinge van meer als 15 roeden 7 ½ voeten, wegs 

naast aan Sonnega perck gelegen, …..cond. de ged in conformatie van het register bij Grtm. 

Lubbert Lykles gemaakt ende mede ten processe overgeleverd de 5 roeden ten naasten 

daaraan volgende voor hun aanpart, voorts te houden en te maken, mitsgaders ook te 

refunderen de kosten,schaden etc….  en compenseert de kosten. 

 

Jacob Pieters wonende tot Veenklooster, als door cessie het recht hebbende van Jurrien 

Jurriens en Gese Broemans ?    CONTRA Haie van Scheltema ged.    Het HOFF cond. de 

gedaagde om de impt te betalen de somma van 95 car. gld met schaden etc. 

82. 

Lyebbe Lyuwes req.   CONTRA  Jelger van Bootsma, Wijbrant Gerrijts Binne 

Oenes en Matthias Everardi cur. over Jfr Atke Schonenberch en haar goederen.  

Het HOFF cond. de gereq. de requirant te betalen hetgeen zij genoten hebben van het 

vergraven van de venen, en met de schaden etc.. 

De proc. generaal clager en req.  CONTRA   Mr. Andries Jacobs Chirurgijn te 

Bolsward, beclaagde.   Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek bij provisie gedaan, mits met 

handtastinge belovende, en daarvoor stellende genoegzame cautie, ter somma van 500 c.gld 

aan alle partijen, des vermaand zijnde, in persoon, en wederom voor den Hove te compareren, 

…….. om voortaan de Magistraat der stede Bolswert naar behoren en en ten respecte hem te 

dragen als een goed burger. Reserverende de kosten . 

83. 

Teed Pieters dr wed van wln Gerrit Gosliks, voor haar en als wett voorst van de knn.; impt 

CONTRA Fedde Rickes en Auck Ryurdts dr e.l  In factis. 

 

Sipcke Hoites als cur over Ipcke Ipckes de jonge, in die qlt als universeel erfg van Wlck Hoite 

dr  CONTRA  Arend Wabbes als cur door de crediteurs geordonneerd over de 

ontscheiding van Ipcke Ipcke’s goederen. Te compareren voor de comm. van den Hove: 



POINCTEN: 1. Te wat tijden de koop van de landen in de Broeck welcke Houck,  de 

huisvrouw van Tiete Goitses ten dele gevallen is; hoeveel daarvoor is betaald, en de titel 

daarvan te recouvreren. 2. Oft Ipcke Ipckes ook meer landen in de Broeck verkoft heeft als in 

de impetrant in conventionem ’s reprochen overgeleverd. 3. Hoe groot Algera zate in het 

geheel is en wie daaraff voormaels eigenaars zijn geweest; 4. Wanneer Wlck Hoite dr. is 

overleden.5. Wat schulden bij haar overlijden stonden te betalen. 6. ten vorderen van de 

reci…. van de restitutien ende landen in den Broeck. 7. Oft de erfgenamen van Hoite Sipkes 

voor de ontscheidinge de meubelen en goederen al genoten hebben. 8. ende hoe lange voor 

het hylck. 

84. 

Meinerd Hessels als man en voogd voor zijn huisvrouw, als erfg. van Botte Tietes in leven 

gewoond hebbende te Bozum.   CONTRA   Mathijs Sickes, excecuteur van Wymbritseradeel, 

en Pieter Willems althans man en voogd van van Feijck Douwe dr voor haar kinderen bij 

wijlen Claes Willems in echte getogen en c.d.r.  In Factis. 

 

4 mei 1605. 

Hessel Piers tot Oosterlittens, Appelllant,  CONTRA Jouke Jouges (Jonges?) te 

Dronrijp, als m.e.v. van Anna Intse dr. zijn huisvrouw.  Het HOFF doet te niet het vonnis van 

de Nederrechter en overigens niet ontvangbaar. 

85. 

Atte Attes Appellant, CONTRA Thomas Joukes geappelleerde;  … niet bezwaard. 

 

Tsiesse en Hebbe Feddes als voormonden over wijlen Balthus Feddes nagelaten 

weeskinderen;   CONTRA Tseets Here dr. wed. van Johan Wopkes en mede als wett. 

voorstander van de kinderen.   Het HOFF …. ..om de impt te betalen de somma van 100 

g.gld; met de interesten sedert de 7

e

 mei 1591…..    

 

Willem Jans burger in Leeuwarden  CONTRA   Aarend Andries als curator over de nagelaten 

weeskinderen van wln. Tseets Sinne dr.  ……. Om de req. te laten ongemolesteerd, voor de 

helfte van de nog te betalen somma welke zijn  voorkinderen moeder Trijn Gerbens 

geconcludeerd mach hebben, onverkort het recht van Trijns sterfhuis ….. en ontseggende sijn 

vorder versoeck….  

86. 

6 mei 1605.  

Minnerd Wijbes en Sijds Botte dr. tot Oenkerck, impetranten CONTRA   Bernard Hiddes 

c.d.r voor Tseets Botte dr. zijn e.h.  cond. de gedaagde te namptificeren 450 g.gld  

 

Henrick Oldendorp als erfgenaam van Wijbrant Oldendorp zijn vader;  CONTRA 

Syouck en Jel Donia   In Factis.  

 

Pieter Gerrijts binnen Leeuwarden Triumphant en impt  CONTRA   Ryeurdt Wales en 

Jesel Hanse dr e.l. op de Joure, en Jesel opposanten ; [ingevoegd}:  # Wijcher Jeres (Heres) 

postulant te Sneek, en Gijsbert Gerrijts aldaar, copers, Goslick Hans zn en Jelle Andringha 

grietman van Utingeradeel, Eelcke Tyerks en Rinck Sipcke dr.  Het HOFF adproberende de 

besognien van de deurwaarder interponeert daarop het decreeet, ordonerende dat de koop van 

de landen daarinne geroerd noch eenmaal over de kercke en het gerecht worden 

geproclameerd, …. Etc …. verhogen… het lichten van het zegel uit de wasse…  

87. 

Ockas (?) Broersma postulant binnen Sneek als last hebbende van Wijm Hans zn, olde 

burgemeester, Houck Syurdts dr. als erfg. Van Andke Syurdts dr. Wijm Hanses overl. 

huisvrouw. CONTRA Jan Martens Gravius jegenwoordig ontvanger van 

Wijmbritseradeel; en Jr. Douwe van Botnia Grietman van het zelve deel; ged.  Het HOFF 



....niet onfangbaar onverkort zijn recht tegen de inwoners van Wijmbritseradeel.  

 

Tsiam Clase dr wed van Douw(e) Hans voor haar en als wett. voorst. v.d. knn.;  CONTRA 

Jr Eelcke van Gratingha (? Vlek) als voogd van Jfr Tet van Roorda.  In Factis. 

 

7 mei 1605. 

Botte Aedgers als man en voogd van Hijlck Gale dr. zijn e.h.; Syouck Gerbe dr. wed van 

Sijtse Lyuwes, mede op het Nieuwland, voor zich en Siouck Gerbe dr wed van wln. Marten 

Henricx resumerende de proceduren van wijlen haar man en wegens Claas Jans en Trijn  (88) 

Douwe dr. e.l. origineel gedaagden.  CONTRA Reenck Gales voor hem en nom uxoris.  

Het HOFF hebbende Claas Jans en Trijn Douwe dr genoegzam bediscussieerd, verklaart de 

drie vierde parten van de huizinge met de ontruiminge van de impts. eigen landen voor hun 

achterwesen ter summa van 183 g.gld; 24 strs; en 690 gelijke guldens 14 strs; in een andere 

partije, met de schaden en de interesten gehypotheequeerd; cond. de gedaagde de ¾ part van 

de huizinge en de landen te laten volgen. Om daar aan hun gemelte achterwezen te 

bekomen.(?) of andersins henlieden hetselve te betalen, en om redenen compenseert de 

kosten. 

 

Jan Mathijs zn Clock mede griffier in dezen Hove en Auck zijn huisvrouw, Triumphant;  

CONTRA Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van desen Hove en Auck Ritske dr Annema 

(?) ende Jarich Sickes, eerste koper.  Het HOFF adproberende de besognieen, ordonneert dat 

de  koop van de landen noch eenmaal geproclameerd zal worden…. Op den 5

e

 juni 

eerstkomende….   

89. 

Dirck Arens voor hem en vanwege Jantien Jans dr zijn echte huisvrouw,   CONTRA 

Cornelis Sickes, Aleff Bauckes en Hessel Foppes, geprefereerde crediteuren op Hadu Jans en 

Jan Simons goederen.  Het HOFF cond. Cornelis Sickes om 191 g.gld in de handen van 

de commissaris van de Hove te brengen…. Met de achterstallige interesten vandien….. 

8 juni 1605. 

Enne Jans te Oostereind, CONTRA Douwe Nijenhuis, en voor Jan Jukes en Syu Lyklema. 

…. Niet ontfanghbaer…., onverkort zijn recht uit kracht van een summa in dat van 27 okt 

1601 tegens de erfgenamen van Centius Centius. Op de koop van landen van de erfg. sedert 

date van de akte van 6 april 1603 verkocht en cond. de impt. in de kosten van het proces, tot 

s’HOFFs taxatie.  

90. 

Jan Henricx brouwer binnen Leeuwarden als vader en leg. adm. van Teed Jans dr, impt 

CONTRA Reinier Jans. … te namptificeren 214 g.gld. … 

 

Aarend Jans tot Iskenhuizen als cur over Marithien Ege dr.  CONTRA 

Hylcke Annes als cur over Fecke Nolckes.   .. niet ontvangbaar… 

 

Anna Sytses tot Hardegarijp,  CONTRA  Barend Warners aldaar.   Het HOFF verklaart de 

impt voor zo vele hij erfgenaam is van Sytse Hettes, quasi eigenaar van de leijen ten processe 

uitgedrukt, …en verder niet ontvangbaar…. 

91. 

10 mei 1605. 

Wolphard van Lezaan grietman van Tzietzerksteradeel, Req. CONTRA    De 

Wethouderen der stede Leeuwarden uit naam van derzelve stede.  In Factis. 

 

Jfr Margaretha van Hesselinga Triumphante;  CONTRA    Jfr Auck van Donia. 

Zonder te letten op de exceptie wijst partijen in feite contrarie. 

 



Eemcke Dyuwerds Meetsma als vader en leg. adm. over zijn knn. bij wln. Auck Hettingha in 

echte getogen. CONTRA  Henricus Hinckema. ..de ged. met de gedane presentatie te 

mogen volstaan, en de impt niet ontvangbaar. 

92. 

Met en Adriana Aarends dr. binnen Leeuwarden; als erfg. van Trijn Aarends hun 

overl.moeder;   CONTRA  Willem Jans mullener, en Lol e.l. tot Mackum. 

… holdende de overgelegde obligatie d.d. 4 mei 1593 voor bekend, cond. de ged. de impt te 

restitueren de somma van 31 g.gld met de schaden en interesten… 

Jan Jans goudsmid, burger in Sneek, impt CONTRA     Peter Bonnes aldaar, ged en 

gecontumaceerde.  Het HOFF …..houdende de overgelegde obligatie van 24 okt 1604 voor 

bekend …. Te betalen de somma van 50 g.gld.  

 

Eescke Haiema te Surhuizum Req.  CONTRA  Harmen Jeroons c/ux;  

..op het overgelegde peremptoir te antwoorden… en cond. de ged. mede in de kosten. 

 

Floris van Dalen en Andries de Grave burgers en kooplieden in Amsterdam, als cessie en het 

recht hebbende van Rennert Tyerks die cessie en transport had van Adger Polman (!) en 

gecaveerd hebben voor Tetke Taterne..? zijn huisvrouw. CONTRA   Teed Douwe dr. tot 

Dokkum, wed. van Jurgien Aukes, als erfgenaam. Het HOFF .. verstekt  (93)de gedaagde en 

holdende de obligatie voor bekend d.d. 26 febr 1598 cond. de ged. de impt te betalen 100 

dalers.  

 

Eelke Tyaards burger en koopman binnen Leeuwarden als cessie hebbende van Cornelis 

Tyerks voor hem en als voogd van Martien Cornelis dr zijn e.h. en c.d.r. CONTRA 

Haitse Jans en Roeloff Hidde dr op de Joure.  Het HOFF gezien de acte waarbij 

gebleken de gedaagde in antwoord ver…. Te zijn houdende het overgelechte instrument in 

dato de 26 juni 1599 voor bekend… om de impt te betalen 200 Car. gld; met schaden…  

 

Ju Hinnes als wettige voorstander van zijn kinderen bij Ambrosia Sicke dr ; als erfg van Sicke 

Douwes haar vader;  CONTRA Claas Wijbes en Lijsbet Cnoops e.l.;   Het HOFF gezien 

de citatien verstekt de gedaagde hunlieden het overgelegde instrument d.d. 11 juli 1601 voor 

bekend… de gedaagen te samen en elk voor het geheel te betalen 300 g.gld  

 

Luts Gerrijts, wed van Mennert Pieters  CONTRA Jfr His Roorda wed van Pieter 

Mol. Holdende het stuk d.d. 14 dec 1603 voor bekend … om de impt te betalen 50 ££ met de 

schaden etc. 

(2 lege pagina’s  94 en 95 ) 

96. 

Johannes Uulkes en Hil Wibrands dr tot Franeker, impt CONTRA   Johannes Jacobs en 

Hid Eze (?) dr e.l te Hitsum.  Het HOFF gezien de citatien … verklaart de overgelegde 

obligatie voor bekend, d.d 2 maart 1602; cond. de gedaagden en Johannes Jacobs voor het 

geheel te betalen de somma van 175 g.gl…. 

 

Jacob Laas zn Beima req;   CONTRA  Tyumme Pieters.   .. de conclusie 

aan de Heren Gedeputeerden te van zijn adprehensie costeloos en schadeloos af te doen.  

 

Douwe Bockes Abbema geass. Met Bocke Douwes zijn vader  CONTRA  Anthonis Jans 

Trijsst secr. van Sneek  ..peremptoir te antwoorden.   

97. 

Pier Taickes voor hem en zijn huisvrouw,  CONTRA Abe Epes , idem. 

De ged. kan met zijn presentatie volstaan en de eiser is niet ontvangbaar verklaard. 

 



Ulcke Piers burger en lakenkoper binnen Leeuwarden voor hem en als voogd van Bauck 

Johannes dr. zijn huisvrouw;  CONTRA Sibe Sibes tot Waaxens in Do. Dl.; voor hem en 

voor Trijn Sape dr zijn e.h.;   te namptificeren 95 g.gld  

DE EERSTE RECHTDACH NA PONTIANUS ANNO 1605 IS GEWEEST 4 JUNI 1605.  

5 juni 1605. 

Doorgehaald:  Lijsbet, Aaff en Pieter Jans wonend tot Staveren wesende de vs. Lijsbet een 

vrije maagt, Aaf en Peter voor hem impt CONTRA   Schelte Martens en Jan Jelmers 

en Jacob Takes wed. van Allard Jans in leven burger binnen Staveren.  ged.  (….) 

98. 

de 5

e

 juni 1605. 

Lijsbet, Aaff en Pieter Jans dr. te Staveren impt CONTRA Jacob Taeckes wed. van 

wln. Allard Jans, in leven gewoond hebbende tot Staveren.  

 

Het HOFF cond. de ged. om de presentatie bij de impetrant in zijn replijk gedaan te gehengen 

en te gedogen dat Schelte Martens zal worden gaeauthoriseerd tot tutor en voormond over de 

twee weeskinderen bij wijlen Allard Jans nagelaten. En om redenen compenseert de kosten. 

 

Auke (Anke?) Sibe dr. huisvrouw van Pieter Jans te Bozum gewezen huisvrouw van Anne 

Taeckes in leven te Tirns en Pieter Jans executeur van Baarderadeel, als geauth cur. over 

Auke Anne zn. Impt  CONTRA Take en Rinke Annes tot Folsgare, voor hen en 

Cornelis Douwes sampt Hessel Hoites als cur. over de weeskinderen van Anne Taeckes bij 

Syurdtke Syurds dr. in echte getogen. Ged.   IN factis binnen 3 weken peremptoir. En binnen 

8 dagen in state van wijzen te begeven.  

99. 

doorgehaald: 6 juni 1605. 

Sicke Freerks burger der stede Sneek voor hem en vanwege Hil Roeloffs dr. zijn e.h.  

CONTRA Syurdt Conincks op Langwerd.  Te betalen 100 g.gld ..etc.. 

7 juni 1605. 

Lolcke Pieters apellant,  CONTRA Anne Jacobs cum uxore.   Het HOFF verstekt partijen 

van vordere aktie salf dat wat ontvangbaar zal zijn. Wes binnen een maand wordt ingeburcht, 

des dat de appellants huisvrouw de geappelleerde beantwoordt, binnen 14 dagen .(?) 

 

Anne Jacobs voor hem en zijn huisvrouw,  CONTRA   Lolle Piers in zijn qlt.Het HOFF 

cond. de applt te gedogen dat zijn huisvrouw de reqrts artikelen zal beantwooren. En de 

kosten tot het uitende van de principale zaak. 

100. 

Cornelis Ariaan Jelgers wonende aan St. Jacobi Parochie. CONTRA   Andries Jelgers tot 

collum, en Neelken Damas, wed. van Fonger Jelgers, ende Abbe Dirks tot Franeker, en 

Cornelis Lamberts tot Harlingen voor hen en hun mede erfg. onder beneficie van goederen 

van Fonger Jelgers, hun wijlen oom.  IN factis. 

 

Tyepcke Johannes zn Sickema impt en triumphant CONTRA   Jfr Margarretha Syrcxma ged 

en gedoemde. Het HOFF taxerende de kosten tot 200 g.gld.; … haar voortgang zal vinden.  

 

8 juni 1605. 

Adriaanke Jacobs requirant CONTRA Griet Gijelds  gereq.   Het HOFF gehoord de eed 

van calumnia bij de req. gedaan restitueert haar tegens verloop van tijden ende quijt haar 

alsnoch van de tijd van 3 weken om haar produktie te mogen doen … 

 

9 juni 1605. 

Holck Jans dr wed Jan Jans te Staveren, en als leg adm voor de kinderen.   CONTRA 

Epo Augustinus rentmeester te Worckum. IN factis post magnas ferias, voor alle dilay. 



101. 

Tyaerdt van Aylva c.s. zo zij procederen CONTRA De magistraat van Dokkum   Het 

HOFF verstekt partijen van vordere produktie… 

Jacob Jans lakenkoper te B……. CONTRA Mr. Wibrand van der Horst voor hem 

zelven en als last hebbende van Mr. Frederich van der Horst zijn broeder.   Het HOFF 

verklaart de sententie van de Nederrechter van onwaarden, ordonnerende de geappelleerde 

originaal impetrant, in raad acte ten pricipale voor den Hove te dienen, van libel, de appellant 

originaal gedaagde daarop te doen antwoorden. Voorts te procederen na stijl van den Hove en 

con de geapp. In de kosten van de proceduren, in beide instantien onverkort hem 

dienaangaande tegens die van den gerechte van Menaldumadeel zijn recht.  

 

12 juni 1605. 

Sibbel Agge dr. wed. Carel Carels in leven burger en glaasmaker te Sneek, als door scheiding 

het recht van Carel vs. verkregen hebbende.   CONTRA  Syurdt Conincks op Langwerd. ..te 

namptificeren 35 car. gld.. 

102. 

Peter Peters tot Huizum als voorm. van de weeskinderen bij Griet Jelledr. getogen    

CONTRA    Sijne Bockes tot Teerns, en Aaf Jans dr, ende Peter Hans en Griet Hanse dr. e.h. 

van Jacob Andries als erfg. van Ansck Obbe dr. ged.    Het HOFF verklaart de impt in zijn eis 

jegens Sijne Bockes en Aaf Jans dr. niet ontvangbaar en nopens de andere gedaagde wijst 

partijen in Factis. 

 

Peter Hessels te Wommels applt  CONTRA Bocco v Burmania grtm v.Henn’dl. 

Het HOFF houdt het proces van de zijde van de appellant voor geconcludeerd, en niet 

bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.  

 

Marij Oeges  CONTRA  Hendrick Arens gunt haar, de req. nog 14 dagen om haar 

productie te doen.  

103. 

Jan Jacobs in Schoterland als cur over de kinderen van Griete alias Trijn Pieters dr. bij Dirck 

Jans in echte getogen, geres. de proceduren van de vs. Trijne als erfg. van Pieter Gerbrands. 

CONTRA Gosse Pieters als volmacht van Jan Pieters en Jacob Everds. Geapp. 

.. doet ten niet het vonnis van de Nederrechter, en verklaart de applt. om in zijn presentatie 

met het 10

e

 en 11

e

 punt te mogen volstaan. 

 

14 juni 1605. 

Jan Pieters tot Wijckel req. CONTRA Fecke Simons geapp. En excipient.  Het HOFF 

rejecterende de exceptie, cond. de geapp. peremptoir te antwoorden.. 

 

Jfr. Auck van Donia CONTRA Jfr Margaretha van Hesselinga,    … en reserverende de 

kosten. 

104. 

Jan Willems burger in Leeuwarden  CONTRA Wijbrand Ebis wachtmeester der stede 

L’warden.  .. niet bezwaard… 

 

Wijger Fetses wonend tot Waaxens in Dongerdeel, ex testamente erfg . van Tyebbel Freerks 

dr zijn overl. huisvrouw. CONTRA   Jfr Geel van Heringa wed wln Suyck van Humalda. 

Het HOFF … te betalen de somma van 50 g.gld…   

 

Lambert Jans tot Franeker ende Hendrik Jelles tot Bolswerd, als voorm en cur. over de 

kinderen van wijlen Claaske  Sippe dr. in leven huisvrouw van Epe Pieters impt. in conv. en 

ged. In reconventie CONTRA Mr Syurd Jans en Livius Siccama als cur. van Epe Peters 



ged in conv en eisers in reconv.   Het HOFF cond. de gedaagde de impt te laten volgen de 

helfte van 7/8

e

 van de huizinge, Weije ende mouterije en de helfte van de betalinge aan Epe 

Pieters, achtstepart van de huizinge gedaan, van gelijcke de helfte van de huizen en camers in 

de brieven met letters aangeduid, en in het libel verhaald, mitsgaders het halve huisraad, ten 

tijde van Claaske versterven bevonden, uitgenomen hetgene Epe Pieters ten tijde van het 

vergaderen van het echte met wln Claaske alleen toebehoorde, en verklarende de impt tot de 

geëiste 250 car gld en de honderd  (106)  caroli gld van huisraad niet ontvangbaar. Ende in 

Reconventie recht doende, cond. de ged de impt. te laten volgen de ingebrachte goederen, de 

achtste part van de huizinge, de brandewijn en de moutwijn, mitsgaders het schip en huisraad, 

zoals Epe Pieter ten tijde van Claasken Sippe dr. kreeg, of andersins de rechte estimatie 

vandien; verklarende de impt tot zijn vordere eis van ingebrachte goederen niet ontvangbaar; 

en om redenen compenseert de kosten. Ende aangaande het aandeel van de huizinge en twee 

kamers tot Harlingen, ende hetgene Claaske tot lijfbehoud had, mitsgaders de uit- en 

inschulden ende vordere goederen behalve de huisraden, tussen partijen te compareren voor dr 

Gellius Hillema die hun zal verenigen indien niet hen zal interrogeren op zekere POINCTEN. 

1.Wat en hoe groot de uitschulden ten tijde van Claaske versterven zijn geweest.2. Waarmede 

de uitschulden zijn betaald, wat van de inschulden sedert is opgekomen, en wie die ontvangen 

heeft. 3. Wat inschulden noch staan te ontvangen, en oft die wis zijn, ende wat uitschulden 

noch onbetaald zijn, van beiden staat te maken, en te recouvreren de documenten en 

bescheiden daarvan zijn, ende te verstaan alsulke personen als daartoe nodig zal zijn. 4. Hoe 

groot het aandeel van Claaske is geweest tot het huis te Harlingen; voor wat quote zij 

erfgenaam van haar olders (was) 5. Aen wie Epe Pieters d’eene camer van 110 g.gld verkocht 

heeft; en te vorderen de beraden daarvan gemaakt 6. Wat parten scheeps na Claaske dood 

verhandeld zijn, en hoe vele en ofte er noch enige behouden zijn, 7. Wat goed tot Claasken lijf 

heeft behoord. ( 107) 8. Wat goederen behalven huizen en huisraden en bovengeschreven 

percelen ten tijde van Claesken versterven meer zijn geweest, en waar die gebleven zijn  

 

(107) 

Jfr. Elisabeth Rataller wed van jong… impt.   CONTRA Berend Jans tot Bergum. Ged. In 

Factis in forma. 

 

17 juni 1605. 

Adriaan Jans van den Bosch, burger en coopman binnen Leeuwarden. CONTRA 

Romcke Pieters wonend op het Heerenveen.  .. peremptoir op de eis van de impt. te 

antwoorden. 

 

18 juni 1605. 

Lyuwe Jeronimus te Brantsum voor hem en zijn huisvrouw;  CONTRA  Watse Eelckes, 

Dirck Claas zn, Everd du Gardyn, Claas Jenties,  Syoucke Jans  en Jfr Helena van Bunau.  

Het HOFF cond. de gereq. exempt Helena v. Bunau, de req. te betalen de schaden en 

interesten door de wanbetalinge der getaxeerde huizinge, ten processe geroerd, voor hun 

quote gehad en geleden…. Tot de juiste betalinge. En tot vordere deductie ter cause van het 

bewonen va de huizinge weder te moeten betalen, ook aangaande melioratien, en voorts te 

compareren voor Lycklema . 

108. 

Mr. Gerrijt Hardomans advocaat voor dezen Hove,    CONTRA    Jan Sydses tot Harlingen. .. 

om aan de impt te betalen de somma van 50 g.gld. ..en verklarende de huizinge in de processe 

uitgedrukt voor gehypotheekeerd, ende nochtans in zijn vorderen eis niet ontvangbaar.  

 

Wybe Pieters CONTRA Pieter Bonnes te Sneek.   Het HOFF cond. de ged om de schuld 

vervat in de obligatie d.d. 11 febr 1596; goed en richtig te maken. Of andersins de schuld aan 

de impt te betalen. Deducerende hetgeen daarop betaald is. Compenseert de vordere eis en 



overigens niet ontvangbaar.  En voorts voor de commissaris te compareren. POINCTEN:  

Wanneer de 50 g.gld bij de gedaagde hem impetrant op Anthonis van Hettingha zijn 

overgedragen. 2. of dezelve overdrachte is geweest tot afflossinge van de rentebrief, van 

obligatie, of van bestaande lasten. 3. Item wanneer Anthonis van Hettingha dese 50 car. gld. 

betaald heeft.  

 

109. 

Jfr Barbara ven Dekema voor haar en mr Gabbe Meinsma adv. v.d. Hove; als last en proc. 

hebbende van Jfr. Lucia van Dekema, en mede als erfg. van Hector van Dekema, haar 

broeder. Triumphant, (en in conv en reconv.) CONTRA    Jonckheer Sicke van Dekema  

Het HOFF tauxerende de reparatien en onkosten aan het huis te Sneek ende Aalke moeije huis 

daar onder begrepen, gedaan en verhaald in de punten 1-18 (op no 6 na) posten de specificatie 

met B ten libelle overgeleverd, ter somma van 1443 g.gld 19 strs; en de interesten vanden 

jaren 1600, 1601, 1602, 1603 en 1604; ter somma van 472 g.gld 22 strs; mitsgaders de 

opkomsten van de landen te Westhem, volgens de specificatien met C van gelijken libelle, 

geëxhibreerd, ter somma van 166 g.gld; 17 str; en de interesten van dien van de gemelte May, 

tot 22 g.gld 15 str 11 penn. Condemneert mede de gerequireerde te gehengen en gedogen dat 

de req. In de possessie van de derdepart van de sate te Westhem werde gesteld, ende hun, req. 

Te betalen de rechte waarde, die de derdepart van de ……… te Sneek met schaden  en 

interesten, door het ontberen vandien gehad en geleden, te hebben en te te lijden, van de 

volgende summa d.d. 22 mei 1604; te doen alle zijn weert de gappelleerde zal hebben, ende 

voorts bevonden de req. eigen overgelichte rekeningen de ontfang bedragende ter summa van 

8912 g,glg 18 str. 12 penn en de uitgave 6676 g.gld 20 str 18 penn; onder die met elks ander 

geconserveerd, en gecompenseerd, zijnde meer ontvangen dan uitgegeven te zijn de somma 

van 2235 g.gld 26 strs 1 penn; van dewelcke gerakende de somma van 27 g.gld 17 str 4 pann. 

Meer uitgegeven als ontvangen, volgens de rekening van Tyaard Jans in libelle mede 

verhaald, cond. dienvolgende de geappelleerden de applten, te volden en betalen de resterend 

1963 g.gld 9 str 8 penn; met schaden etc….; met nog een aantal verdere uitgaven…..(110.) 

.. ten processe overgelegd, weer enige geldsbedragen en verklaart voorts de requiranten tot 

hun eis betreffende een derde deel van de venne buiten Sneek niet onvangbaar en cond. hen 

voorts in de helft van de kosten; en de gereq. Tot s’HOFF taxatie. …. Voor het overige in 

forma. 

 

Den 27 juni 1605. 

Jfr Auck van Donia req.  CONTRA  Jfr  Margaretha van Heslingha, …. Binnen 2 dagen 

haar productie te doen… 

 

De Gedeputeerde Staten intervenierende voor Gerrijt Laurens en Kempe Wierds Meines van 

Veenklooster,    CONTRA  Bocke van Feitsma  grietman van Kollumerland, en Het Meeus 

… ratione officy; ……. In factis.  

111. 

Haie Reiners tot Gouthum voor zich en als voogd van Anna Jelle dr zijn e.h.; en c.d.r. 

CONTRA Jr. Eelck(e) van Heeringa te Oosterend, en Joachim Hoppers secr. v 

Wijmbritsradeel..... Cond. de ged. de impt. te voldoen of op te leggen 100 g.gld …. 

 

Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel,  CONTRA   Douwe van Botnia 

Grietman van Wijmbritseradeel, te namptificeren 300 g.gld .. 

Marten Jans in de Roskam binnen Leeuwarden, als overdracht en adsignatie hebbende van 

Jacob Ariens voor hem zelfs en de ratocaverende voor Neeltien Dirks zijn huisvr. Triumph. 

CONTRA Adriaaan Simons van St. Anna Parachie en Jacob van Loon? ged. en 

gecondemneerden.  Het HOFF het HOFF verklaart de impt en triumphant tot de schaden in 

de overgelegde declaratie niet ontfangbaar…  



112. 

21 juni 1605. 

Sijtse Johannes Wolsius, Bouwen Claasz; en Juke Claas burgers in Franeker als 

geprefereeerde en ten dele betaalde crediteuren van Otte Claes mitsgaders Rijk van Oostrom 

mede crediteur, tot Franeker en rijk vs. mede voor de andere crediteuren aldaar;  CONTRA 

Menne Mollema burger te Franeker als geeligeerde en geauthoriseerde curateurs van Allard 

Ottes burger in Franeker. Het HOFF … de ged. mogen volstaan met hun presentatie in het 

28

e

 artikel gesteld, en de impt. niet ontfangbaar. 

 

Dr Suffridus Nijenhuis, suppost van dezen Hove, als gesubstitueerde volmacht van wln. 

Willem Walcoert; en de executeurs van dien testament.; en Franchine Flocquen in leven e.l.; 

tot Franeker gewoond te hebben;     CONTRA   De kinderen en erfgenamen van Jan Loo en 

Syouck Abbedr. En also mediate erfg. van wln. Ulrich Abbes, geadsistteerd met Mr. Martinus 

ten Hoor.   Het HOFF cond. de impt als gesubstitueerse volmacht van het testament van 

Francina Flocqe(n) wed. van Willem Walcoert, nagelaten en haar weten onder de presentatien 

ten replijk de artikele 10 gedaan te voldoen ende te betalen de somma van 1200 car. gld.; met 

schaden…. Verklarende de achtergelaten goederen van Ulrich Abbes daarmee 

gehypothequeerd te zijn, ende executabel, .. vordere eis niet ontfangbaar.  

22 juni 1605. 

Marij Simons wed. van Gerbrand Bartels voor haar en als wett. voorst. van de kinderen.  

CONTRA   Jan Hoeckes aldaar en Tseets Wybe dr. zijn huisvr. … te namptificeren 190 g.gld  

 

Lyuwe van Jukama als man en voogt van Jfr. Teedke van Burmania zijn huisvr.   

CONTRA Jan Tiards voor hem en zijn huisvrouw.  … voor de commissaris….. 

POINCTEN:    1. Hoeveel land onder de huizinge begrepen waren, voor en de eerst Gerrijt 

Hotses metter woon op de sate in questie is gekomen. 2. Indien nadien enige afftochte van 

lands is geschied, van hoevele en met wat conditien. 3. Te recouvreren de andere landheren 

beschedien en de vore gaande landsaten huircedels. 4. Oft de vergrotinge van het 

tegenwoordige huis toestand het clein huisken affgebroken is geworden.  

114. 

Cornelis Martens tot Steens als erfg. van Foeckel Douwe dr. zijn moeder en het recht 

hebbende van scheiding verkregen van de doctores Balling Butenpost en Daniel de Blocq; als 

curateurs over de goederen van Egbert Bonga (Ringe?) zijn stiepvader, en in die kwaliteit 

cessie hebbende van Douwe Ottes, welke Douwe het recht hadde van Meinte Sipkes.  

CONTRA Johannes Jonges bij Bolsward.   ..cond. de ged te namptificeren 82 dalers.. 

Merck Jensma tot Pingjum CONTRA Jacob Luitiens,  In Factis voor Runia. Geen 

POINCTEN. 

 

Cornelis Simons burgemeester tot Leeuwarden,  CONTRA   Tonis Jans burger aldaar.  

Te compareren voor de commissaris…. Geen POINCTEN. 

 

Imme Bauckes en Tonis Jans burgers tot Harlingen, als voorm. over de weeskinderen van 

wln. Hans Gu..is. (Gauw?)   CONTRA   Andries Joachims tot Franeker, voor hem en zijn 

moeder, en de andere erfg van Henrick  C….    In factis. 

115. 

Abbe Dirks tot Franeker , Cornelis Lamberts tot Harlingen en Fonger Epes tot Lutkewierum 

als voogd van Trijn Lamberts te Harlingen, en voor Aeltien haar dochter, allen erfgenamen 

van Fonger Jelgers.  CONTRA  Simon Lyuwes voor hem en Loll Pieters zijn huisvrouw 

en c.d.r . Het HOFF ord. de ged. om de impt de presentatie bij hen in het 12

e

 artikel 

gedaan de somma van duisend car gld.; op 8 jaren van 1603 tot 1609 en 1610 verschenen en 

te verschijnen, volgend het coopbrieff van de 22 febr 1603. en voorts de schade … etc…  

 



Jelmer Pieters appellant;   CONTRA   Haring Hettes en Jacob Broers tot 

Hindelopen, als volmacht van Mathijs Botke (r) tot Ansloo   … niet bezwaard door het vonnis 

van de Nederrechter… 

 

Feike Wijbes te Dokkum CONTRA Claas Martens geapp.    .. te niet het vonnis van 

de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de eisers niet ontvangbaar. 

116. 

Wijtse Meinerts burger in Harlingen, als m.e.v. voor Alke Jacobs dr. Req.    CONTRA 

Uulcke Tijsszn;  cond. de impt. de koopschat vermogens het reversaal d.d. 5 juli 1592; 

ter somma van 154 g.gld te betalen…. 

 

Epo Jukama volm der stad Franeker, impt CONTRA Douwe van Hottingha als voogd 

van Ebel (adelsboek: Habel) van Offenhuizen, Jr. Carel van Intsen (Nitsen?) als voogd van 

Atke van Offenhuizen, en Catharina van Offenhuizen als erfg. van Feddrich van Offenhuizen.   

Het HOFF rejecteert de exceptie en cond hen peremptoir te antwoorden.  

 

Rints Gerrolts dr wed van Tseetse Jepma, te Leeuwarden, voor zich en als conj. persona en 

c.d.r. voor Mintse Minnes haar zuster en in die qual. erfg. van Mintsck Sipcke dr. haar moeder 

resp. oldemoeder.  CONTRA Jelmer Thoma tot Morrha, voor hem en vanwege de 

andere erfg. van Balling Lubbrens tot Aengium, en c.d.r ged.  In Factis.  

117. 

Doede van Syerxma impt  CONTRA   Jfr Margarethe van Syerxcma.  In factis binnen 6 d. 

 

Romcke Gerrolts en His Jeronimus dr e.l binnen Leeuwarden applt.  CONTRA  Marten van 

Bergen tot Amsterdam, nu het recht hebbende van de wed van Jan de Paus, en voor de 

erfgenamen en Joachim Eilerdts als volm. van Hans van Ewesum. … niet bezwaard en de 

impt. in de kosten. 

26 juni 1605. 

Hans Stemme in de Oudetrijne;  CONTRA Aarentien Reigers te Balck.  In Factis. 

Hessel Lyuwes tot Pingium applt  CONTRA   Teye en Ige Rommartha voor zich en c.d.r 

voor Jouck en Syerck Rommartha, als kinderen en erfg. van wln Baucke Rommartha hun 

vader.  .. niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.  

118. 

27 juni 1605. 

Hessel van Hemmema tot Minnertsga, geauth. Voorm. en volm. over de knn. van wln. Wick 

van Hermana, en in die qual. grondheer van Roordema zate en landen, nu bij Marten Everds 

gebruikt, Rentse Douwes nu eigenaar en en Peter Allards nu wonend op Heger Sijlstera zate, 

binnen Tzummerum gelegen. Req.  CONTRA Johan van Hottingha, Grtm. van 

Baarderadeel.   In factis v. Grovestins. 

 

Doitse Ritserts burger en Herbergier binnen Leeuwarden,  CONTRA   Wessel Jans aldaar. 

Het HOFF zonder te letten op de exceptie wijst partijen in factis. 

 

Hessel Lyuwes tegen de Rommartha’s van vorige pagina; (117)    Het HOFF doet teniete het 

vonnis van de Nederrechter, nopens het onderhoud van date in questie, en bij nieuwe sententie 

recht doende, verklaart de impt niet ontvangbaar, en cond. hem in de helft van de kosten. 

119. 

Walte Benedicx Hettingha wonend in den dorpe Ter Oele, als cur over Ede Joost Wijaarda, 

impt in conv. en ged. in reconventie   CONTRA   Pieter Cornelis burger te Leeuwarden;  

.. in conventie in factis; in reconventie niet ontfanghbaer.  

28 juni 1605. 

Aarend Boymer requirant;  CONTRA Jantien Jans dr. geappelleerde.…de eed van 



calumnia.. restitueert de req. tegens verloop van tijden, en accordeert hem alsnoch de tijd van 

8 dagen, om zijn produktie te mogen doen.  

 

Jaym.s (?) Rens burger en wijnheer binnen Dokkum.  CONTRA Dr. Martinus Martinides 

ende Anna van Woldenburch ged.   Het HOFF verklaart de impt jegens de 80 car. gld niet 

ontvangbaar. 

 

Sirck Alberts althans wonend bij Harlingen applt CONTRA Itsen Itsers en Ricxt Uulcke 

dr te Lions. Doet te niet het vonnis v.d. Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de 

applt. niet ontvangbaar.  

120.   

29 juni 1605. 

Harmen Brinkman lakenkoopman te Rotterdam,  CONTRA  Fedde Tietes binnen Sneek.  .. 

te namptificeren 135 g.gld…. 

 

Sibout Intses , impt. en triumphant;  CONTRA Jaen Cornelis zn en Harmen Cornelis zn.  

armvoogden te Thiemarum. Het HOFF cond. de ged. hun oppositie kosteloos en schadeloos 

af te doen, en dat de sententie van date de 15 juli 1601 haar voortgang zal vinden, evenals de 

andere van de eerste maart, 1603; op de huring en de inkomsten van de landen ten processe 

geroerd….  

 

Douwe Abbes tot Harlingen req. CONTRA  Timen Frans zn. geapp.      

..niet ontvangbaar.. 

1 juli 1605. 

Isbrand Jongers burgemr. te amsterdam, Wytse Meinerts en Saaff Hendriks burgemeesteren te 

Harlingen, Jacob Pieters convooimeester aldaar, en Jfr Wisck Herema , Tsyesck Uulckes wed, 

Pieter van Ruiten( 121) Notarius publ. ende Durck ,Claes Metseler burgers en inwoonders 

binnen Harlingen.   CONTRA   Eelcke Harmens burger en koopman binnen Amsterdam,  en 

mr. Hero Tyards als voogd van zijn huisvrouw, en Harmen Harmens.  Het HOFF verklaart 

de gedaagden erfgenamen van Hermano Ploonis en zijn huisvrouw, hun olderen, en om 

redenen compenseert de kosten.  

 

Jan Jacobs en Simon Arens aan St. Jjacobs Parochie.   CONTRA    Jelle Tyaardts te Belkum 

gedaagde.  In Factis. 

 

Trijn Hessels wed van wln. Willem Willems burgeresse te Harlingen als voorst van haar zoon 

Willem in echte getogen. CONTRA    Taecke Alkes burger in Leeuwarden.  ..te 

compareren voor de comm. Geen POINCTEN. 

 

Wabe Jans tot Steggerda Req.   CONTRA Harmen Roeloffs als m.e.v. van Martien Pieters 

zijn huisvrouw, en Pieter Piters vanwege Pieter Feddes hun vader.  In factis. 

122. 

Reintien Jurgiens als leg. adm. over zijn kind bij Lijsbet Geerts(?) dr. en Wicher Geerts met 

Jurgien Alberts geassisteerd te Wolvega.  CONTRA     Maicke Jans tot Steggerda, als 

curator over Wicher Geerts en Lijsbeth Geerts nagelaten weesknn.    Het HOFF cond. de ged 

te leveren behoorlijke inventaris, van de impt’s goederen bij het aanvaarden van dezelve 

gevonden, en van zijn administratie daarover gehad, en voor Ulenburg te doen rekeninge, wat 

bij slot van deselve in reliquis bevonden mag worden om aan de impt. te betalen met 

schaden… 

2 juli 1605. 

Jan Gabbes to Hegebentum, applt,  CONTRA De erfgenamen van wijlen Neeltien 

Rennerts dr. wed. van wln Jan Claeszn; te Goutum.  ….te niet het vonnis van de 



Nederrechter, en bij nieuwe sententie, gehoord de eed van de Appellant, cond. deze aan de 

geappelleerde te betalen 200 g.gld met de schaden etc… 

123. 

Dirck Gerrijts van Holdt, wonend te Coesfeld, voor hem en als erfg. van Tyaard en Jacob 

Gerrijts, zijn wijlen broeders.    CONTRA    Frans Tyaardts burger te Leeuwarden, en Trijn 

Tyaards dr. wed. van  Cornelis Jans burgersche binnen Dokkum, voor haar en de kinderen bij 

Cornelis Jans getogen.   Het HOFF cond. de ged. om de impt. te exhibreren (tonen) en te 

restitueren de gemelde rentebrief, van de 3 ½ g.gld jaarlijkse renten, te processe geroerd. En 

cond. voorts Trijn Tyaards dr. in haar qlt de impt ook 3 1/3 g.gld te betalen, uit de 

achterstallige rente, vandien sedert het jaar 1573 verschenen, met schaden etc…. ; of 

andersins te betalen de hoofdsomma van de renten, ter summa van 50 g.gld; met schaden 

etc…; onverkort Trijn haar recht jegens de medegedaagde Frans Tyaards, so hij vernemen sal, 

ende ordineert de procureur generaal, .. het recht van huwelijks te leveren, tegens Frans 

Tyaards, neffens de overgelegde rentebrieff, so hij bevinden sal, en cond. hem in de kosten. 

 

Hotse Wibrants te Beetgum  applt CONTRA   Freerk Harmens burger in Bolsward, voor 

hem en als volm van Sibe Rochus, als m.e.v. van Griet Harmens dr zijn huisvrouw, over haar 

kinderen bij Doede Harmens getogen; en Auck Doedes huisvrouw van Epo Douwes, als mede 

erfg. van wln. Harmen haar vader.    In Factis. 

124.           

3 juli 1604. 

Piter Fogles dorprechter in Wijckel, als voogd van Ay zijn huisvrouw, als erfg van Hylck 

Harmens haar oom, en c.d.r . CONTRA Sipcke Harmens in Eesterga,  

Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helfte van 50 g.gld; met schaden etc… 

 

Tyerck Tyercks burger in Leeuwarden in conv. en reconv. CONTRA   Bauke Pieters.  

Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 511 g.gld.; en in reconventie de 

ged. met zijn presentatie te mogen volstaan, en cond. de eiser niet ontvankelijk. 

 

Hoite en Goitsen Tietes als tesamen volm. voor hun vader Tiete Goitsens hun vader     

CONTRA   Wijbe Hamkes voor hem en als voorst. van zijn kind bij Menck Bauke dr. en 

echte getogen; en mede voor de andere erfgenamen van Bauke Tyercks en zijn wijlen 

huisvrouw. Het HOFF doende recht op de verzochte pervijsie ord. te namptificeren 15 g.gld  

125. 

Tet Jelke dr. ged. CONTRA Jacob Jepma  .. ontzegt de req. haar verzoek.. 

 

Griet Sytse dr. e.h. van Gerrijt Simons Req.   CONTRA   Alyt Abels en mr. Poppe Jellis.

 ..niet gehouden te wezen op de eis van de impt. te antwoorden…. 

 

Jfr. Jel van Aylve wed. van Burmania,  CONTRA Jr. Taco van Burmania. 

.. als noch de tijd van 14 dagen om haar produktie te doen… 

 

Margaretha van Sintelen (?) wed van Leul Gravers, Req. CONTRA   Harmen Moesel, en 

Dirck Gravers als cur over het kind van Leuel Gravers bij Elisabeth Moesel geprocr. Het 

HOFF  verklaart de ged. gehouden om op de eis van de req. te antwoorden.  

126. 

Folkerd Pieters en Johannes Claas resp. als broeder en oom en Renick Folperdts als volm. van 

Jacob Pieters geass. met deselve, impt CONTRA   Tyerck Cornelis.  

Het HOFF verklaart de opposant met de presentatie van de artikelen 12,13, 14, 21, 22, 23, 24, 

25, 26. en 28 te mogen volstaan; .. mitsgaders de executie van de interesten van 100 g.gld; en 

het zwart pak klederen zijn voortgang zal hebben, mits dat de opposant voor Jetske 

ingebrachte goederen zal genieten de somma van 1600 car.gld; en de partijen zullen beholden 



de klederen tot de lichamen van de triumphant en Jetske behoord te hebben, en verklaart beide 

partijen verder niet ontvangbaar;  

 

4 juli 1605. 

Barbara Jans dr bij consent vann haar jegenwoordige man, nu voor haar zelven, en het recht 

verkregen hebbende door erven en scheidinge.  CONTRA   Jan Pieters tot Nes, en Jacob 

Pieters orig. impt; voor zijn interesse bij de vs. Jan zijn broeder.     ..te namptificeren 100 

g.gld. 

127. 

Johannes Gaukes en Aaff Poppe dr. e.l.; op het Nieuwland onder Leeuwarden;  CONTRA 

Botte Haukes als geauth. voormond over de nagelaten weesknn. van Dirck Foppes, mede erfg. 

van Foppe Dirks.  ..niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Cornelis Oenes wonend in Follega  CONTRA   Alle Bauckes, Jaeye Martens ende Sipke 

Attes, resp. volmacht van het halve dorp Oosterzee, en van de andere twee vierendelen, voor 

zo vele nodig geres. de proceduren bij Rincke Martens,  …. Niet ontvangbaar…. 

 

Sytse Feddes Requirant,   CONTRA    Claas Jacobs en Simon Johannes, te Steens als 

voormonden nover het weeskind van Johannes Feikes,     .. de tijd van 14 dagen, om zijn 

produktie te mogen doen. 

128. 

Syu Pieters dr. Lyklema, wed van Vincent Vincents, en res de proc. CONTRA 

Hette Pieters Lyklema als vader van zijn kindern bij zijn overleden huisvrouw.  IN Factis. 

 

Jenke Jenkes en Anna Otte dr te Winsum, impt CONTRA    Syurd Sprong tot 

Oosterlittens  als Procuratie hebbbende van Pieter Siolps(?) voor hem en zijn huisvrouw, of 

anderszins zich sterkmakende.  Het HOFF … te namptificeren 174 g.gld  

 

Albert en Sytse Hernes zonen, voor zich en als last hebbend van Berend en Joachim hun volle 

broeders, mitsgaders van Syts, Trijn en Rixt hun volle zusters. CONTRA   Johannes 

Hernes Ammema.   In Factis voor Rinia. 

 

Pietrick Jans dr. voor haar en als wett. voorst. van van haar kinderen bij Harmen Heins 

getogen en als erfgenamen van hem.    CONTRA Wopke Jarichs burger in Leeuwarden. 

Te namptificeren 50 g.gld en voorts in factis. 

129. 

Kempo Claes als stiepvader en als conj. pers. Van Trijnke Juke dr. en c.d.r. triumph.    

CONTRA   Harmen Pieters tot Arum.   …costeloos en schadeloos af te doen en 

dat de executie op de 5

e

 part van de goederen haar voortgang zal hebben. 

 

Sytse Wijmers voor hem en als cur. over Magdalena Wijmers zijn onmondige zuster als erfg. 

van Wijmer Sijes zijn vader. Impt. CONTRA   Jarich Gerckes en Aucke Gerke dr. wonend 

op Kollumerzwaag, als cessie hebbende van Gaele Rinnerts hun broeder.  Het HOFF… 

verklaart de impt niet ontvangbaar voor zover de goederen die door de ged. van zijn vader zijn 

geërfd. 

 

Pieter Pheltens burger in Sneek, en Pieter van Buiten burger te Harlingen, CONTRA   Ansck 

Aesges geass. Met mr. Andries Buchelds (?).  Het HOFF verklaart het overgelegde slot 

van rekening executabel, dienvolgende cond. de ged om de impt. te betalen de somma van 

148 car. gkd. 19 str en 8 penn en 40 c.gld in een andere partije, en 63 in een derde partije, en 

de gerechte 5

e

 part van 151 c.gld; en van 154 c.gld  alles met schaden etc…. 

130. 



Pieter Pieters burger en houtkoper binnen Harlingen, Tr. en impt.   CONTRA    

Juke Claas burger in Franeker, gecond..  Johannes Menaldum, postulant voor het gerecht van 

Franeker, en advocaat voor desen Hove, als oom en nabloed van de nagelaten weeskinderen 

van wijlen Anna Pieters, bij Juke geprocreerd. Her HOFF adproberende de besognen van 

de deurwaarder, interponeert dat de koop van de renten daarinne geroerd noch eenmaal 

geproclameerd zal worden, ….. 

 

Jonckheer Hessel van Hemmema en Offke Hoitsma te Minnertsga, voor hun eigen interesse, 

en als volm van de andere ingezetenen van het vs dorp, in die qualiteit adproberende hetgeen 

bij sententie van 27 okt 1603 bij de doctores Sibrandum Lubberts en en Fedde Pibes Hania in 

hun qual. triumph.  CONTRA   Jfr. Idske van Hottingha wed. van wln. Tyalling van Sixma, 

voor haar en vanwege de kinderen. .. de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

131. 

5 juli 1605.  

Dr. Theotardus Tiara als de administratie hebbende van wln. Claas Tiara, Frans Frans 

adsessor van de Admiraliteit van Dokkum, nom uxoris, Wopke Jarichs burger in Leeuwarden, 

en meer andere crediteuren van Eduard Eeble dr.; en wln. Simon Jacobs in leven e.l.; te 

Boxum.CONTRA Jenke Cornelis gedaagde.  IN factis. 

 

Luitien Gosses tot Raard bij Dokkum als voogd van Sibbel zijn huisvrouw, en als volmacht en 

last en procuratie hebbende van Eelck en Jeuck Pieters dr.; ende Auck Pieters zijn huisvrouw, 

en als conj. pers. c.d.r. daarvoor. CONTRA   Hieronimus Abbema als voogd van Auck 

Roersma zijn huisvrouw, en als geauth. cur. over haar twee jongste kinderen bij Wijbe 

Scheltinga in echte getogen.   Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek voor zoverre het Ebel 

Pieters betreft; ordineert dat de zaak over de zeven pondematen en 5 einsen in de voorgaande 

sententie, en 8 g.gld rente of pacht in deselve sententie zijn voortgang zal hebben. Dien 

volgende cond. de geapp. te gehengen ende te gedogen dat de req. in de possessie vandien 

worden gesteld. En zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, etc. 

132. 

Trijn Rinnerts voor haar en de kinderen bij wijlen Jan Pieters getogen  CONTRA   

Claaske Claas dr. voor haar en als wett voorst. over haar kinderen bij wln. Tseetse Johannes 

geprocreerd, wonende op Collumerzwaag, adproberende de proceduren..     Het HOFF 

houdende de originael deliberatien voor bediscussieerd, verklaart de meulen en de 

meulenberch of huisstede bij de impt. gehypothequeerd, te zijn voor de somma van 900 g.gld 

min 9 strs; cond. de gedaagde de vs. meulenberch en huisstede te laten volgen, en voor het ten 

achterwezen de 900 g.gld min 9 strs te betalen, met schaden etc… 

 

J. Margaretha van Hesselinga. CONTRA  J. Auck van Donia. 

… taxeert de schade op 423 c.gld. .. 

 

6 juli 1605. 

Jacob Ariens burger en coopman in Harlingen, als factor van Hans van der Haven te Haarlem, 

en Govert Lips ? van Dalen; impt. CONTRA   Willem en Gerleff Jans zn, en Marten Jans 

zn. allen erfg. van Hylck Jans dr. haar zuster, en als volm van Piter Jans zn. als erfgenaam van 

…….?  Het HOFF gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven, cond. de 

gedaagde aan de impt. te betalen de somma van 411 car. gld….. met schade etc.  

133. 

Frans Ewouts van Oss burger in Leeuwarden, Dr. Joost Brantsum als procuratie hebbende van 

Tseetse Offkes, en wegens geprefereerde crediteuren;  CONTRA   Dirck Jans en Tsemme 

Beentses N/ux; voor hen en voor de andere mede erfg. van Jan Jacobs, en c.d.r. onder verband 

van goederen.    Het HOFF verklarende voor deductie te stellen 150 LL met 42 LL voor 

interest; 300. 100, 126LL en 1 str; 109LL en 19 ste 13 LL en 21 LL; ordineert daarom de 



executie tot de resterende somma van 377 LL; haar voortgang zal hebben, … en Jacob van 

Loo nopens de 21 LL; en voorts niet ontvangbaar… 

 

Saeck Ebe dr. impt. en triumph. CONTRA  Rompke Tyepkes 

gecondemneerde.  … de triumph. te laten volgen 7 pondematen uit Groot Brunia 

sate, en dat de pronunciatie van de sententie haar voorgang zal hebben, doch zo de gehele zate 

minder dan 40 pm. Mocht meten, dat de triumphant mede zal verliezen…. 

134. 

Amerens Jacobs dr wonende in Leeuwarden, als mede erfg. van Limke Jacobs dr. die ook 

universeel erfg. was van Trijn Jacobs dr.; haar zuster en caverende de rato voor Marten en 

Folkert Jacobs haar broeder. CONTRA   De Gasthuisvoogden van Leeuwarden.  Het 

HOFF verklaart de eiseres voor haar broers niet ontvankelijk, en cond. haar in de kosten van 

het proces. En nopens de impt. wijst partijen in factis. 

 

Syuck van Wijngie te Marrum,  CONTRA Breutick Jacobs tot Belckum. En 

Tarquinius Gerards postulant binnen Leeuwarden.   IN factis voor Ulenburch. 

 

Bocco van Burmania dijkgraaf , Idsart Glins, en Paulus Gemmenich volm. van de Vijfdelen 

Binnendijks. CONTRA  Tzalling van Campstra.   Te compareren voor Ulenburch….  

135.   

8 juli 1605. 

Amerens Jacobs binnen Leeuwarden, Folkerd Jacobs tot Driessum, en Marten Jacobs tot 

Rotterdam, als erfg. van Auck Jacobs dr. hun zuster. CONTRA Dije Dirks tot Arum. 

… niet ontfangbaar…  

 

Tyepke Goverds en Anna Here dr. wonend te Ritzumazijl, impt CONTRA   Mr. Regnerus 

Bras adv. v.d. Hove. Het HOFF cond. de ged. De impt. te restitueren de 12 Emder guldens 

losbare rente van 5 grazen lands, uit partijen wandelbrief van 23 nov 1593. Met hetgene hij 

sedert dien heeft genoten, … doch niet…. Wat uit zake van redemptie deselve landen van 

Redmer Lous in zijn qlt; … verder onduidelijk. 

 

Jr. Jarich van Ockinga reducent  CONTRA  Jfr. Anna van Ockinga, wed Joost 

van Herema;  het HOFF verklaart de reducent bij de baar in kwestie niet bezwaard.  

136. 

Syurd Jans burger in Bolsward als volmacht van Syrck Minnes en zijn wijff; sampt Ock 

Wijbe drs crediteuren, en in die qual. door cessie het recht hebbende van Syrck Ockes vs.  

CONTRA Syrck Mennes voor hemselven en en Johannes Harmens burgemeester der 

stede Bolsward, en Douwe Poppe secr van Worckum, als opsichters van de knn. van Syrck 

Minnes.  ..met de impt te maken behoorlijke scheidinge, na gedane inventarisatie, en de 

impt te laten volgen uit de goederen van Geert Aucke dr. legitima van Syrck Minnes en 

legitimam en   ….belliani van Ock Wijbe dr. met de fruchten, profijten en Emolumenten 

sampt schaden en interesten… sedert het accoord van 14 april 1594; en de impetrant de 

alimentatie daarin genoemd, te voldoen; .. en voorts niet ontvangbaar. 

 

Jacob Jeppes Req. CONTRA Tet Jelling dr.   Het HOFF gehoord de verklaringe bij de 

Req. op de pioncten op de positien post interlocuum, overgelegd, gedaan, ende voorts de 

pervijsie onder de positien d.d. 12 febr 1603 aangaande de esteparatie quoad therum et 

cohabitationem affdoende; cond. de gedaagde met de impt wederom gemeenschap quoad 

therum et cohabitationem gelijk als echtelieden te houden, alles in de vs. POINCTEN 

verhaald, en blijvende de provisionale dispositie neffens het vorder inholdende vooralsnoch in 

zijn geheel, ende om redenen compenseert de kosten. 

137. 



Sipke Hans zoon voor hemzelf en als man en voogd voor Theuniske Willems dr. impt 

CONTRA Dr. Martinus Martinides erfg van Marten Martens zijn vader en Anna van 

Woldenberch zijn moeder.  IN factis. 

 

Eefke Lase dr te Sneek; impt.  CONTRA Sake Aleffs tot Bolsward.   .. de gedaagde te ….. 

na grotigheid der goederen. 

 

Tyepcke Goverds applt.   CONTRA Jantien Alberts voor haar zelve en als moeder en wettige 

voorstander van haar kinderen bije Joost F…. haar overleden man getogen. 

Het HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter, .. verklaart bij nieuwe sentientie de 

applt niet ontvangbaar. 

 

Ansck Aesges geadsisteerd met mr. Andries Burchards applt. CONTRA 

Dirck Henricks old burgemeester tot Harlingen.  In Factis.  

138. 

Pibe en Sibrand Martens zoon voor hun zelve, en onder hypotheek van hun goederen voor 

Johannes Martens en Rieme Martens dr. haar broer en zuster.      … de ged. schadeloos af te 

doen de schuld van 264 g.gld en 21 str 12 penn. Met nog 12 g.gld 14 str van de sententie d.d. 

18 mei 1602 bij M. (Mr?) Pibes Abbema in zijn qlt; tegens de samptlijken erfgenamen van 

Marten Sibrens geobtineerd.; cond. de ged. in de kosten van het proces en te compareren voor 

de comissaris: POINCTEN.   1.Wat schulden de sterfhuize van Marten Sibrens te laste 

komende. 2. Oft de impt. hun moeders goederen hebben genoten, bij het leven van de vs 

Marten hun vader. 3. In wat oorsake de schuld van 128 g.gld 27 st 18 penn. mede in de vs. 

sententie van 18 mei 1602 zijn begrepen. 

 

Ockius Broersma postulant tot Sneek, als gewesene cur. bonorum tot de ontscheidinge van de 

goederen van wijlen Luitien Gerrijts; in absentie van Pietrich Gerrijts dr.  applt;   

CONTRA Johannes Bernardi als volmacht van Willem Wilcu…? Geapp. 

Het HOFF verklaart de applt. voor zo veel bij sent. van de Nederrechter is gecondemneerd  te 

gehengen en te gedogen dat de executie van de somma (?) zijn voortgang zal hebben, daarbij 

niet bezwaard. …onverkort de erfg. van Luitien Gerrijts hun recht…  en om redenen (leeg) 

Opmerking: gepronuncieerd den 10 september 1605. 

Pag 139. 

Claes Jans triumphant van brieven van executien   CONTRA 

Gerrout Eernstes en Lourens Stevens voor zich en caverende voor hun medecrediteuren, van 

Ernst Jans geres. de proceduren bij de vs. Ernst Jans.  

Het HOFF cond. de opposanten hun oppositien costeloos en schadeloos af te doen.  

 

Pieter Andries voor hem zelve en caverende de rato (etc) voor zijn mede erfg. van Andries 

Martens en Trijn Pieters zijn vader en moeder; resumerende de proceduren bij zijn ouders 

geïnstitueerd.  CONTRA  Focke Sibrens tot Wons. Als borge voor Fedde Ulckes cum 

uxore.  Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 165 caroli gulden tot Kerstijd anno 1602, 

1603, 1604 verschenen; en  nog gelijke 165 gld te verschijnen 1605, 1606 en 1607.  

140. 

Jfr. Margaretha van Syerksma, wed van der Muelen; voor haar en uit de naam van Tyalling 

Sickingha en Jfr. Marije van Syerksma voor hun interesse. Impt. 

CONTRA Doede van Syerksma, ged.  Het HOFF verklaart alle goeden aciten, 

gerechtigheden van de impetranten te zijn gehypothequeerd, voor de wanleveringe ende 

evictie van Syerksma huizinge , hovinge en 5 pondematen, volgens het accoord met AB 

vertoond, cond.. De gedaagde te gehengen en te gedogen dat bij zijn gedaagdes hun schulden 

en penningen geborcht werden in handen van Dr Romb. Ulenburch, raad ordinaris en voorg. 

Commissaris van de hypotheken, van wijlen de hopman Tyaard Tyebbes, voor hem zelven en 



mede als wett. voorst. van zijn kinderen bij wijlen Tyalcke Syercksma getogen, als erfgenaam 

van wijlen de selve haar moeder; volgens twee brieven, de ene van 23 mei 1587 en de andere 

van 13 mei 1599.; Item van de hypotheken van de kinderen van Michiel Swart, volgens het 

instrument van de lesten decembris 1591….. etc…  

Doede van Syercksma, impt.   CONTRA J. Margaretha van Syerksma  

Het HOFF ontsecht de impt zijn verzoek. En om redenen compenseert de kosten. 

 

Sipcke Abbes burgen en mullenaar binnen Franeker; en Aleff Jans S (vlek!), burger binnen 

Harlingen, als voorm over de weeskinderen van wln. Buwe Annes en Auck Sibrens dr. in 

leven e.l.;  CONTRA Renner(t) Jans molenaar in Harlingen. Het HOFF verklaart de 

proceduren van Simon Simons en Tseeds Gerrits dr. geadstrueerd (?) en en volgens de halve 

muellen, en huizinge ten processe uitgedrukt, voor den impt ten achter te wezen 

gehypothequeerd te zijn, en cond. de gedaagde om de posessie met de annexen te relaxeren 

ende te ontwijken, des dat de impt hun restens achter te wesen met de schaden en interesten 

vandien zullen hebben becomen en om redenen compenseert de kosten.  

141. 

Jan Blocq burgemeester in Leeuwarden, als cessie hebbende van Rienck en Anna Dirks dr; 

Triumph en impt van brieven van executie. CONTRA  Syds van Botnia en Idsart Glins als 

naaste vrunden van Douwe Jaarsma; en de vs. Glins als curator over Douwe’s goederen.  

Het HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder, interponeert daarop decreet 

ordonnerende dat de koop van de renten daarinne geroerd noch eenmaal over de kerk en het 

gerecht zullen worden geproclameerd op de tiende sept a.s.  

 

Jonkheren Rienk en Albert van Dekema, Jfr.Machteld van Loo, wed. wln. Dr. Johan van 

Roorda, Jfr. Margrieta van Dekema wed. wln. dr. Cristoffer van Aernsma, Jfr  Mari… (vlek) 

van Loo huisvrouw van Pieter van Offenberch, en Jfr Maria van Syrksma huisvrouw van 

Tyalke van Sickingha met consent en autoriteit van haar man, J. Margaretha van Syerksma 

wed. wln. Gabriel van der Meulen, allen voor zich en vanwege de kinderen van Albert van 

Loo, hun overleden oom, etc.    CONTRA    Jfr Ida van Loo.  wed van wijlen   (142)   Jan 

Rattaller,en als volmacht hebbende voor Jfr Margaretha van Loo haar zuster.   Het HOFF 

cond. de ged te gehengen en te gedogen dat de impt voor 4 zesdeparten ge-innimitteerd (?) 

werde tot de posssessie van 125 car. gld. Jaarlijkse renten op het comptoir van de domeinen 

van Vrieslandt holdende. En de oppositie costeloos en schadeloos af te doen. 

 

Matheus Peters   CONTRA Douwe Jans met consent van Jan Douwes zijn vader. 

… cond. de ged de impt te betalen de somma van 300 g.gld; met schaden etc…  Able Gosses 

op Ter Idsart, voor hem en c.d.r. voor Foppe Pieters , en als cur. litis over Jardi (Fardi?) 

Coops weduwe. En vervangende Tyaard Gosses, impt. CONTRA Lambert Wibrands. 

Het HOFF cond. de gedaagde de acht ierden (jerden?) zo weid, hooi- als bouwland ten 

processe geroerd rustelick en vredelick te laten gebruiken, en zijn  handen van het gebruik van 

hetzelve af te houden, en dienvolgens de weidlanden van zijn beesten te ontledigen; en de 

impt de vruchten op de hooi- en bouwlanden te laten rusten, en bovendien de impt. te 

restitueren de fruchten, profijten en emolumenten…  

143. 

Pieter Willems te Engelum als cessie hebbende van zijn vader , impt   CONTRA   Jan Pieters 

tot Mariengaard. .. te namptificeren 400 car. gld. 

 

Syouke Wijbes, appellant,  CONTRA Adriaan Pieters te Amsterdam.     .. niet 

bezwaart bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Belij Lieuwe dr Triumph.  CONTRA  Claes Gerbrens. Het HOFF … ord dat de 

verkopinge van de huizinge noch eenmaal geproclameerd zal worden op de 10 sept a.s. 



 

10 juli 1605. 

Jacob Harmens brouwer in Leeuwarden req.  CONTRA  Jan Lamberts als 

man en voogd van Anna, Deuw ! Philips wed. voor haar en de kinderen.  In Factis. 

 

144. 

Mr. Ocke Broersma Req.   CONTRA Wed. Jfr. Rins van Haselberch, wed. van Jan van 

Loon, voor haar en als wett. voorst. v.d. knn bij de vs. van Loon.  Het HOFF rejekteert de 

exceptie en peremptoir te antwoorden. 

 

Dedde Sipkes op Langweer, en Rijurdt Harings te Ter Oele, voor hun zelven en als volm. van 

de andere ingezetenen van Doniawerstal;  CONTRA   Obbe Obbes Grietman van 

Geesterland , als volmacht van Wijkel, Sondel, Oldemardum, Nijemardum, en Ruigahuizum; 

En Lammert Goitses en Sipcke Sammes als volm. der stad Sloten.     ..gehoord de eed 

van calumniae, …. En gunt hem alsnoch de tijd van drie weken … om zijn produktie te doen.  

 

145. 

Simon Simons als man en voogd van Grietke Dirks dr. res. de proc. Bij Feitse Simons en 

Tyerck Tyercks zoon, haar gewezen curateurs, gesusstineerd.  CONTRA   Matheus 

Pieters;   IN factis. 

11 juli 1605. 

Ju Hinnes  CONTRA   Jacob Hollander. IN Factis. 

 

Ju Hinnes als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij Ambroeske Sicke dr.; als universeel 

erfg. van Sicke Douwes zijn overleden grootvader.  CONTRA    Sibolt Sibolts mede in 

der IJlst; als man en voogd van Fokel Douwe dr.  ..zonder te letten op de exceptie wijst 

partijen in factis. 

 

12 juli 1605. 

Isck Geerts dr. wed van Pieter Binnerts, voor haar zelve en Geert Willems en Gerrijt Dirks als 

resp. volm. en curateurs over Pieters vs. weeskinderen; en in die qual erfg. van Pieter 

Binnerts.   CONTRA   Jan Pieters als universeel erfg. van Pieter Rienks Pruis wonend binnen 

Leeuwarden.    Het HOFF verklaart dat de akte van aanneminge,  (146) van de 26 mei 1603, 

executabel en cond. de gedaagde … verklarende mede de huizinge daarinne geroerd, voor 

sovele die Pieter Rienks heeft toegehoord, en bij hem gepossideerd wordt, voor de schulden 

en de schaden en interessen vandien gehypothequeerd te zijn…  

 

Elisabeth Godefridi voor haar en als moeder en wet voorst van haar kind bij de vs. Douwe 

Tijss getogen,  CONTRA Dr. Augustinus Polman,    Het HOFF cond. de gedaagde de impt 

te betalen de somma van 110 car. gld met schade etc.. 

 

Dr. Ulpianus Ulpij en Intse Douwes. Als volmachten als volm. van Huins, Lions, Hijlaard, 

Oosterletens en Winsum, impt. CONTRA    De Gedeputeerde Staten van Friesland, en 

Pieter Piers als volmacht van den dorpe Jorwerd, Feitse Orcx als volm van Weidum, Watse 

Tyallings volm van Beers, Cornelis Piters en Sibren Douwes als volm. van Britswerd. 

.. te compareren….POINCTEN… 1.Tot wiens versoek en profijt de vaarten of sloten in q. nu 

pricipaal zijn opgedragen, wat volmachten daarover zijn. 2. Hoevele deselve nu wijder zijn 

gemaakt dan aldaar was. 3. In wat voegen deselve in voortijden zijn geslattet, ende gereinigt. 

(147)  4. Namentlijk of zulks zij geschied bij gedistingeerde parken, ofte floreen floreen 

gelijk. 5. Ende bij wat dorpen dat resp. is gedaan. 6. Of van zulks geen besognen zijn gemaakt 

ende deselve te recouvreren. 7. In wat observantie geweest zijn de bescheiden in de 

provisionele dispositie, der heren Gedeputeerden verhaald. 8. Wat opgravinge en reiniginge 



daar in voortijden op zijn gevolgd, en de besognen van dien te recouvreren.  

 

Tyaard Ulbes, mede erfg. van Ulbe Anskes zijn vader.   CONTRA    Anscke Ulbes op Indijck. 

In factis voor Jukama. 

 

Dr. Laelius Lyklema Rd ord. in dezen Hove;  CONTRA  Carel Pieters à Bomey ? notaris 

binnen Leeuwarden, voor hem en als man en voogd van Gerland Ulke dr zijn huisvrouw;       

.. cond. de ged. de impt te betalen 30 g.gld met schaden etc.. 

 

Mr. Regnerus Bras adv. voor dezen Hove  CONTRA  Melis Tsetgers muellenaar te 

Leeuwarden,  verstekt de impt. tot zijn verzoek en houdende bekend de … van dat 2 

nov 1604 cond. de ged de impt te betalen 32 g.gld waaraf de leste percelen de 26 juni 

lestleden en de andere helfte te verschijnen op allerheiligen.  

148. 

Mr. Hero Joachimi, suppoost van dezen Hove,  CONTRA Cornelis Jans tot Ferwerd. 

Verstekt de gedaagde en houdende de obligatie van 24 mei 1594 voor bekend cond. de eed 

om de impt. te betalen 35 g.gld.  

 

Simon Piters en Douwe Simons en Douwe Simons als schipper van seker schip de 

Salamander genoemd en als last en procuratie hebbende van Pier  Joukes, Sible Igles, Hylcke 

Douwes en Intse (?) Andries Andries zonen, Gerrit Pieters. Thomas Douwes, His Lykle dr , 

Holck Jans dr.; De erfgenamen van Allerd Jans, Sipcke Jarichs en Olpherd Frerks ? zn. en de 

vs Simon mede als volmacht van Dirck de Fray, Jan Meineman, Coert de Per… b..?   Aarend 

Simons, Wilhelm Dimmer, cooplieden en burgers binnen Amsterdam. Alle als eigenaars en 

reders van het gemelde schip.   CONTRA    Saecle Jelkes tot Staveren, als volm. van Evert 

Sibrens, Sibolt Rinckes, en Gerrijt Saeckles ged.  Het HOFF rejecterende de exceptoe cond. 

de gedaagden peremptoir te antwoorden.  

 

Claes Meijes als cessie en transport hebbende van mr. Winold van Doorn en Atke Dirks dr. 

e.l.  CONTRA Jurgen Jurgen en Aucke Baucke dr. e.l te Sneek.  

Het HOFF doende recht op de versochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 65 g.gld 21 

str en 8 penn.  

149. 

DEN 3 DEN SEPTEMBRIS WESENDE DE EERSTEN RECHTDACH NA DE GROTE 

VACANTIE.  

Jfr. Auck van Donia e.h. van Marten van Naarden, tot Bilgaard. Req. CONTRA   Dr. 

Frederich van Inthiema vanwegen Jfr. Margaretha van Hesslingha zijn e.h.  Het HOFF 

ontsecht de req. haar verzoek, des dat de gereq. gehouden zal wezen bij het ontvangen der 

penningen der testatie aff te doen ende voor de arresten genoegzame cautie te stellen. En 

cond. de ged. In de costen.  

5 sept 1605. 

Gerbren Jans binnen Hallum, en Watse Rochus tot Ferwert, als voorm. over wln. Johannes 

Rochus 6 nagelaten weeskinderen, bij wln. Botke Reins dr. en onder ben. van. Inventaris.  

CONTRA Dr. Aede Eissingha aals voorm over Pieter Reins nagelaten weeskind Uulcke 

Pieters en Willem Gerbens als crediteuren van wijlen Botke, Reins dr. en Ryurdt Piets e.l. 

IN Factis. 

 

Andries Claas zn impetrant CONTRA   Willem en Gerleff Jans zonen en Marij Jans dr. alle 

als erfg. van Wln. Hylck Jans dr. haar zuster, en de vs. Willem mede als volm. van Pieter Jans 

als erfgenamen van Herman Tonis.   IN Factis. 

150.   

7 sept 1605. 



Allard Feckes burger in Leeuwarden, impt; CONTRA   Claas Hendriks tot Eestrum en Sytse 

Jelles tot Bergum.  IN Factis 

 

Dr. Otto Athenidus adv. voor deze Hove als cessie hebbende van Jacob Benedictus burger van 

Leeuwarden;  CONTRA Jan Alberts op Collumer Nieuwland.  In factis. 

 

Ige Siccama CONTRA  Piter Galis voor hem en vanwege zijn huisvrouw;  In factis. 

 

Jfr. Elisabeth Rattaller   CONTRA Jfr Genoveva Rattaller, bij consent van Wolphard van 

Lezaan;  Het HOFF cond. de gedaagde de turf op de Leijens gestaan hebbende, 

wederomme in plaatse costeloos en schadeloos te brengen en restitueren, indien hetselve in 

rerum naturum  is, indien niet de gerechte estimatie, vandien te betalen,… 

151.   

de 9 sept 1605. 

Willem Pieters en Rixt Ens e.l.; binnen Franeker, in de naam en hebbende delegatie van 

Nanning Jans, en Folku Jacobs dr. e.l. in tijden te Dongjum.  CONTRA    Hoite Hoites en 

Tyam Gerloffs dr. e.l.; Het HOFF   cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 200 g.gld; 

 

10 sept 1605. 

Focke Jensma requirant   CONTRA   Dirck Jans voor hem en mede in de name van wegen de 

andere erfg. van Jan Jacobs, c.d.r en onder verband van goederen; geassisteerd met Sibe 

Wibrands tot Franeker en in die qualiteit geprefereerde en geinteresseerde crediteurs van 

Tseetse Offkes hun sterkmakende voor Hans Johannes deuraarder van dezen Hove.          

.. ontzegt de req. zijn verzoek verstekt hem zijn recht tegens Dr. Joost Brantsum en          

cond. de req. in de kosten.  

152.   

12 okt 1605. 

Jan Carstes impt   CONTRA    Bocke v. Feitsma grtm. v. Collumerland. In factis. 

 

13 sept 1605 

Jantien Boelema impt.  CONTRA Folkert Ockes Broersma    .. rejekteert de exceptie…  

 

Botte Foppes binnen Leeuwarden,  CONTRA Johannes Jacobs te Hitsum. 

Het HOFF cond. de ged de impt te betalen 56 dalers…., en nog 20 g.gld als reste van 

meerdere somma, .. en voor vordere questien te compareren voor Meinsma .   POINCTEN. 

1. Oft de vierdepart van Foppe Foppes (145) goederen op Geucke Foppes geerfd bij de 

gedaagde verrekend is, ende met rekeningen te bewijzen. 2. Hoe groot de vierdepart is 

geweest, en onder wien deselve gestanden heeft; en de so die aan  ….  mede is geweest op wat 

personen die landen holden. 4. Oft de obligaties en de baeren zijn ingevorderd of nog staan te 

vorderen.  

(153.)  

16 sept 1605. 

Sake Jaens tot Gersloot Req. CONTRA Taecke Syurdts voor hemzelve ende vanwege 

Tetman Syurdts en onder verband van goederen caverende de rato. Het HOFF rejekteert de 

exceptie; en peremptoir te antwoorden.  

 

Tyard Uulckes in Oudega geass. met Uulke Emkes zijn vader,  CONTRA   Eus (!) Gijlds 

in Garijp, als vader van wln. Wijbe Eeuwes, voor hem en zo veel nood als voogd van zijn 

huisvrouw, en mede vanwege zijn andere kinderen als erfg. van Wijbe Eeuws. 

Rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.  

Boele Roeloffs te Olde Trijne, triumph.  CONTRA    Piter, Anne Minnes volmacht van de 

Oldetrijne, gecond..   Het HOFF taxerende het paard in kwestie ter somma van 35 dalers; 



pronuncieert dat de executie haar voortgang zal hebben.  

 

154. 

Pieter Sipkes rentmeester der Stad Staveren, voor hemzelve, en als cur. over het sterfhuis van 

Jelle Ids zn en Sidt Sipke dr. Req. CONTRA    Thomas Jacobs gedaagde.  Rejekteert 

de eceptie en peremptoir te antwoorden. 

 

Foecke Sibolts tot Nijhusum als vader en voorstander van zijn kinderen bij Perck Rintse 

Lyuwes, zijn overleden huisvrouw, en Douwe Eenes en Homme Birdes eensgelijks als voorst 

van hun kinderen bij Jets en Rinsck Rintse dr. hun overleden huisvrouwen, triumph. 

CONTRA Anne Tyerks te Westhem, en Berend Dirks tot Bolsward; gecond. en 

excipienten;  .. te leveren binnen 8 dagen bij gebreke van dien verstekt hen, en in de kosten 

 

Gerbrand Hoites op het Nieuwland bij Leeuwarden;   CONTRA   Dirck Pieters voor hem en 

onder genoegzame satisfactie intervenierend voor Gerck Wijbes.  

155.  17 sept 1605. 

Monte Rintses als volm. van de ingezetenen van Warns, landen mede gehad hebbende en 

alsnoch hebbende te Scharl impt;   CONTRA   Johannes Sytses te Balck als last en procuratie 

hebbende van de ingezetenen van Scharl.   POINCTEN: hoeveel florenen in de schattinge 

bij de Gedeputeerden die van Scharl zijn geremitteerd; op wiens verzoek ende tot wiens 

profijt, ende in wat regard oft doel wat oogmerk ende dienaangaande t’ r… met het 

appoinct te recouvreren. 2. Bij wiens costen de voorgaande lichtingen gedaan, zijn betaald, 

ende oft de costen op de floreen zijn geargerd. Oft door wie of door wat middel, die zijn 

opgebracht. 3. Hoeveel landen afgeslagen en buitendijks zijn ten respecte van welke ende 

voorgaande verlichtingen, mach zijn vergaan, wat personen deselve landen hebben 

toegekomen, en hoe veel eren ijder toebehoren, met hoeveel florenen vs. landen waren 

bezwaard; ende tre recouvreren het geheel old en nieuw register van de floreenschattinge. 4. 

Door wien commissie oft andere last Simon Piters de delinge van de verkregen verlichtinge 

heeft gemaakt. Wanneer, en wiens resentie het bij monde of geschrifte, ende bij wien ende in 

wat voegen de vs. delingen is aangenomen ende de acten die hier aff mogen zijn, te 

recouvreren. 

 

Jan Jans als Oldevader en voormond over Reinier Inttes weeskind.   CONTRA   Dr. Jacob 

Bouricius   IN factis. 

156 

   ..sept 1605. 

Douwe Abbes als erfg. onder beneficie van Inventaris van wijlen Take Abbes; zijn broeder. 

CONTRA Timen Frans zn tot Bolsward en Jacob Fransz tot Schraard als voormond over 

de weeskinderen van wln. Uulcke Riencks en Tsiaars (?) Frans dr. in tijden e.l ;    .. niet 

ontvangbaar, onverkort zijn recht nopens de nog onbetaalde kooppenningen. 

 

Get Warnkes en Mett Mirks dr. e.l. te Kollum;  CONTRA   Tsiomme Annes en zijn 

huisvrouw, en Mr. Claes Cornelis secretaris der rekenkamer.   Het HOFF verklaart de de impt. 

tot zijn eis en conclusie jegens Mr. Claes, de ene gedaagde niet ontvangbaar…; en jegens 

Tsiomme vooralsnoch niet ontvangbaar.  

157. 

Buwe Idts zn impt  CONTRA Jfr Hylck Sickema ged     .. ontzegt de req. het verzoek 

en cond. haar in de kosten. 

 

19 sept 1605. 

Johannes Elen impt CONTRA Syu Douwe dr. en Rein Reins dorprechter te Koudum.  

IN Factis. 



 

Douwe Abbes en Hit Taecke dr. e.l.;   CONTRA Marten Heds en Jitske Reins dr. e.l. 

burgers te Harlingen.  In factis, binnen 2 maand. 

 

2 sept 1605. 

Maritien van Kempen te Amsterdam, als moeder en wett tutrix over haar kind bij Sijbrand 

Wijbes in echte getogen. Impt en exc. CONTRA  Hans van Deven ? en Anna 

e.l. te Amsterdam gedaagde. Het HOFF rejekteert de exceptie.. peremptoir te antwoorden. 

 

Dirck Henricx lakenkoper te Amsterdam impt  CONTRA   Died ? Douwe dr.  en Douwe 

Jurgiens te Dokkum. .. cond. de ged. om de impt. te betalen de somma van tien honderd car. 

gld; met schade etc… na de 7

e

 maart 1597 gehad .. 

158. 

Holck Hoite dr als moeder v. Teadts haar dochter, Aede Benedix, Folkerd Baukes als mannen 

en voogden van Ida en Aag Hoite dr. en c.d.r. daarvoor, Sibolt Auke ? Poppe en Itse Hoite 

zonen als erfg. van Hoite Lyuwes en dezelve Hoite als erfg. van Otte Lyuwes.  

CONTRA   Johannes Minnes als naastebloed en voorstander van Jaike Minne dr. zijn zuster, 

en c.d.r.;      .. doet te niet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sent. verklaart de 

eiser niet ontvankelijk. 

21 sept 1605.  

Aaf Dirks dr. met consent  van Claas Gerbens haar man;  CONTRA    Claaske Tyepkes wed. 

van wln. Claas Piters te Blija voor haar en onder renunciatie S.C. Vell. En onder verband van 

haar goederen;    In Factis binnen 6 weken. 

 

Jurgien Alberts Appellant, CONTRA Lucas Jurgens (Jarges?)   In factis. 

159. 

23 sept 1605. 

Jan Joris wed. op het Veen, voor haar en Joris Jans zn mede aldaar, als erfg van de vs. Jan 

Joris zijn vader. CONTRA Feddu Dyurre dr. wed. van Gerloff Wijbe zn. te Akkrum. 

Het HOFF cond. de ged de impt te betalen de helft van 91 car. gld. …. 

 

Douwe Abbes burger in Harlingen CONTRA Reinier Harings voor hem en vanwege 

Jelke Reines zijn moeder, sampt zijn mede erfg. van Haring Fongers. Zijn vader, en mede 

vanwege Rein Itsens en Hilke Wopkes.   Het HOFF cond. de ged. Voor zo veel zij cred. van 

Ruurd Douwes zijn in staat van preferentie te procederen voor Hillema….  

 

Bauck Sape dr. tot Wirdum voor haar en als erfg van het weeskind bij wijlen Aisse Sapes haar 

broeder achtergelaten. CONTRA  Botte Luitiens voor hemzelven en Folkerd Ubles als 

voogden van Eeck Luitiens dr zijn huisvrouw, en c.d.r …niet ontvangbaar. 

24 sept 1605. 

Jan van Elij ? impt CONTRA Johannes Hemstra op het Heerenveen.   .. de ged aan de 

impt te betalen 106 car. gld.  

 

Meile Jensma tot Pingium,  CONTRA Jacob Luitiens. .. een stuk van 10 g.gld bij de req. 

geëxhibeerd.  

 

Jan Bonteman en Jan Stoffels als voogd van Geertien, Pieter Bontemans, zijn huisvrouw en 

c.d.r. voor Marithien Bontemans zijn zuster.   CONTRA      Cunira Bontemans geadsisteerd 

met Pieter ? La Hey haar echte man, residerende althans binnen Leeuwarden.    Het HOFF 

verklaart de ged. Met de presentatie te antwoorden, en in het libel daarbij overgelecht, gedaan 

te mogen volstaan. … 

161. 



25 sept 1605. 

Ida Foppe dr. binnen Leeuwarden, impt CONTRA    Gerrijt Dirks althans aldaar; voor hem en 

als voogd van Barbara Jans dr aldaar.   .. de impt te betalen de sooma van 175 g.gld …. 

 

Gertke Allards wed van Hed Heddes, Req. CONTRA     Claes Reiners en Jelte Annes tot 

Burchwert.  Het HOFF restituerende de Req. na verloopt van tijd , de produktie te mogen 

doen binnen een maand… 

 

De erfgenamen van Cornelis Mackes geres. de proc. CONTRA   Carel Douwes burger 

in Leeuwarden, als factoor van Jan Pellicaan, te Leiden. Geapp.  .. in het vonnis van de N.R. 

(=Nederrechter) niet bezwaard.  

162.   

26 sept 1606. 

Jan Pieters tot Nes CONTRA Uulcke Piers    .. niet ontvangbaar… 

 

Harmen Muesel tot Kollum,  CONTRA Bennerd Sapma , Jan Gerrits en Meind Cornelis, 

en Jurgien Itsma. ..rejekteert de exeptie peremptoir te antwoorden…. 

 

Harmen Meusel    CONTRA Rompcke Sipkes.   Als vorige uitspraak. 

 

Jan Gabbes als cur. lit. van Simon Reiners, Req.  CONTRA   Mamme Everds ged.

 …Rejekteeert de exceptie en peremptoir te antwoorden. 

 

Ulke Gerrijts impt. CONTRA Bartholomeus Fendrichs van La(i)r. ged. 

.. peremptoir op de ies van de impt te anwoorden. 

163. 

Eelcke Jurgiens dr e.h. van Ete Lyuwes binnen Leeuwarden; met haar man geassisteerd; en 

Tied Douwe dr voor zich CONTRA Syrck Jans bouwmeester ? van Leeuwarden. 

 ..peremptoir te antwoorden… 

 

Hans Lyuwes Appellant, CONTRA Frans Ewousts geapp.   Gunt de app. de tijd van  een 

maand om zijn produktie te mogen doen.  

 

De erfg. van Jacob Cornelis res. de proceduren, te weten Jan en Roeloff Jacobs. CONTRA 

Roeloff Martens voor hem zelf en als volm van de ingezetenen van Tronde.   Het HOFF 

verklaart de app. Bij het vonnis van de N.R. niet bezwaard, aangaande het beslaan en 

scharingen na gerechtigheid van de grotigheid van heur landen, en neffens het poinct van de 

waterlossinge, doet teniete de sententie, en bij nieuwe sententie verklaart de geapp tot haar eis 

en conclusie niet ontvangbaar.  

164. 

Eelke en Uutse Iske zonen burgers in Leeuwarden,     CONTRA  Jaen Wijgers en Roeloff 

Roeloffs zonen, als vader  van zijn dochter bij Griet (Gerdt?) Wijgers dr. en zij tesamen voor 

Tyaardt Gabbes, als vader van zijn kind bij Tyedtse Wijgers dr.  .. de gedane oppositie 

kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Anna Gijsberts te L’warden CONTRA Lyuwe Tyerks en zijn huisvrouw, te Dokkum. 

… te compareren voor de commissaris… POINCTEN: 

Oft door de woorden en de inhoud d.d. 9 juni 1564 ten processe vertoond, ende voor de 

weeskamer, der stede Amsterdam gevallen na stijl onder gebruick en heerkomen derselve 

stede, verstonden wordt de boedel toegestaan te wesen. 2. Oft de inventarisatie gedaan van het 

eerste sterffhuis, na de dood van de andere man bundich sijn, sulks dat daer op de boel 

hendeert? Toegewesen oft toegestanden wordt, tot de achtstedeel van de eerste man. 



 

165. 

Jelte Hoites en Andle Annes gesuccedeerd in plaatse van Simon Syurdts, als volmacht van 

Roits Hoite dr. wed van wln Haie Syurdts, te Engwierum, voor haar zelven en als leg adm. 

van de knn bij wln. Haie vs.; in conv en reconventie.     CONTRA    Auke Hanke dr wed wln 

Jacob Gerliffs, voor haar en als moeder en wett voorst. van haar kinderen bij de vs Jacob 

getogen; geassumeerd de proceduren bij wln Jacob.     Het HOFF cond. de ged om de impt. te 

betalen de schaden en interesten bij hem gehad en geleden, door dien de 25 pondematen lands 

ten processe gemeld, als onderde huisinge mede beklemd, niet geleverd zijn, ende mede in de 

kosten  ende in reconventie cond. het HOFF de ged om de impt te betalen de somma van 250 

g.gld; met schaden etc…. 

 

Tied Douwe dr. wed. van Jurgien Amkes gers. De proceduren,   CONTRA   Lijsbet Aris wed 

van wijlen Haren (Harm?) Rodenburch, tot Amsterdam,voor haar zelven en geresumeerd de 

proc. van dezelve.  Het HOFF verklaart de impt zowel in conv. als in reconv. niet 

ontvangbaar.  

 

166. 

Epo Bouwes B…. te Kollum.    CONTRA Taetke Etis.  In Factis. 

 

Jan Jans Haiema mede crediteur van het sterfhuis van Rinck Lippes.  CONTRA 

Romke Tyepkes tot Hantumhuizen als volmacht van de voorschr. Crediteuren, en Ate 

Bauckes crediteur;  in Factis. 

 

1 oktober 1605. 

Jacon de Valck en Enne Pieters burgers in L’warden, als geauth. cur en voormonden over de 

nagelaten weesknn van Biju Pieters dr. hun resp zuster en Buwe Tijerks zn Bu.. ma ?  

CONTRA Ael Tackes wed. van wln. Wijbet Sijmons.  Het HOFF cond. de gedaagde 

exhibratie te doen van de kwitanties en het slot van de rekeninge, tenn processe uitgedrukt; en 

in handen te stellen van L. Lyklama, en te gehengen en te gedogen dat de andere partij 

daarvan authentieke copie krijgt.  

167. 

Wijbe Syouckes tot Pingjum    CONTRA Gerben Pieters Siccama, voor hem en voor de 

erfg. van Sicke Uulckes. Het HOFF onzegte de req. zijn eis onder de presentatie bij de 

gereq. gedaan.  

 

Willem Jans als administrator van de geestelijke goederen te Wolsum en  

Jan Foppes te Wolsum als volm. van de gemeene erfgenamen van wln. Jantien Sible dr. 

gewezen huisvrouw van Hessel Intses,  ged en gecond. CONTRA   Saecke Hettes tot 

Britswerd, als universeel erfg. van Hessel Intses.  In factis. 

 

Boele Carstis cum uxore  applt.    CONTRA   Anne, Sytse Jarichs wed; tot Cornwert, voor 

haar en als leg. tutr. over de kinderen.   .. bij het vonnis van de N.R. niet bezwaard. 

 

Jr. Sixtus van Dekema voor hemzelven en Jr. Georgien van Burmania  als voogd van Jfr 

Lucia van Dekema, en zij samen voor wln Julius van Dekema, in tijden Rd Ord. En Jfr Jel 

Haringsma in leven echtelieden.  CONTRA Douwe Sibes voor hem en als volm van de 

andere Sch… genoten van Noordermeer te Bergum.  IN Factis. 

 

168.  

2 sept 1605. 

Fedke Wijaarde wed. Joachim Foppes secr. van Wijmbritseradeel, voor haar en de kinderen. 



CONTRA Jetse Sipkes burger in Sneek.   In Factis. 

 

Jan de May, gerijts zn, brouwer in de Dubbele Boge met de Kroon te Delft,  CONTRA 

Wabe Wijbis tot Grouw.   .. de ged te namptificeren 430 car. gld.  

 

Geele Jans dorprechter tot Echten, als last en proc. hebbende van Pieter Tinke dr. echte wijff 

van Tyerck Sippes,  CONTRA Uulcke van Solckema, en Sicke Syurdts cum uxore; Het 

HOFF cond. Uulcke v. Solckema te procederen tot de liquidatie van de rekening, en wes in 

reliquia bevonden wordt, de req. voor zijn contingent te laten volgen… 

169. 

Petraeus Tiara binnen Leeuwarden, voor hem en voor de naaste bloedverwanten van heer 

Douwe Syurdts Douma als als hebbende de administratie van de penningen bij dezelven heer 

Douwe tot zijn tijd van zijn armen noodruftigen vrienden.   CONTRA  Jfr Catharina Aesgema 

wed. van wln. Hessel Aysma, in leven presidente van dezen Hove, ender verband harer 

goederen en onder renuntiatie S.C.Velleiani, en voor Buw Goslicks wed van Dirck Etes. In 

Factis binnen 2 maanden.. 

 

Tyebbe Jelgers burger in Dockum,  CONTRA   Fokel en Wibbel Douwe dr. erfg. van Tyam 

Aencke dr.; hun moeder, res de proceduren.  Te compareren voor de commissaris : Pionct: Oft 

de appellant oock uit andere oorzaken aan Doue Tyallings schuldig is geweest …. De 

obligatie ten processe geroerd.  

 

Lyupcke Buwes cegond.  CONTRA Jacob Beima,  .. de req ongehouden te wezen om 

de getuigen ten proceesse versocht toe te laten.  

 

Jan Janspes (?) in de Soltkampen, als vader van zijn kinderen bij wln Sibbel Eentse dr. 

getogen, en cessie hebbende van Quirijn Eentse, als geauth. cur. over de vs weeskinderen. 

CONTRA Lyuwe Rennerds tot Belkum, voor hem en als cur. over Tied Cornelis dr.  zijn 

echte huisvrouw.  .. te namptificeren 380 car. gld. 

 

3 okt 1605. 

Holle Syurdts burgemeester van Leeuwarden, voor hem en als last hebbende voor het 

merendeel der crediteuren, Gatse Piers zijn huisvrouw te Blija;  CONTRA   Dr. Theotardus 

Tiara, en Doeke Euroteles als ontvanger mede CONTRActanten tot Blija.     In Factis. 

 

Meine Hans te Joure voor hem en als voorst voor Jay Greelts dr.  zijn huisvr. en zo cessie en 

transport hebbende van van de erfg. en wed resp van Nanne (Mann..) Hans die het recht hadde 

van Meinert v.s.; en cessie hebbende van Tsumme Hans   (171) cum uxore. Principale 

crediteuren van Rencke Tsummes en Bauck Joucke dr e.l. te Nijehorne.     CONTRA   

Laurens Tyammes zn, in Oldeboorn, voor hem zelven en als volm van Hans en Anne 

Tyamme zonen zijn broeders en de andere erfg. tot Oosterwolde.  

.... cond. de ged de impt te betalen 167 g.gld.  

 

Jacob Ariens voor hem en als m.e.v. voor Sibbel Uuble dr. zijn e.h. en c.d.r.   CONTRA 

Fetse Bottes in de Garrijp, als volm van Douwe Intses weeskint. .. de ged om de impt te 

betalen 131. g.gld met schade etc… 

 

Jetse Claas zn tot engwierum   CONTRA Aal Sickes.   .. met de executie te laten 

ongemoeid… 

172. 

Taco van Ailva Grietman van Ferwerderadeel; voor hem en als mediate erfg van Jfr. Rinsien 

Mockema zijn overl. huisvrouw,  CONTRA Joost van Heerema;    Het HOFF cond. de 



ged. De impt de possesiie van de landen te laten volgen, en hem te betalen de schaden en 

interesten gehad en geleden , onverkort de gedaagdes rechten tegens Tyepke Iges te Driesum 

de meijer van de vs landen.  

 

Isbrand Ionges ? impt   CONTRA     Heermannus Heermans en Anna Jacobs dr, huisvrouw; 

Eelco Heermanna, als last en proc. hebbende van Eelck vs en mr. Gele Tyardts als man en 

voogd. van Truycken Harmens, zijn huisvrouw.  Het HOFF verklaart de ged. ongehouden 

te wezen, op de eis van de impt. te antwoorden.   

 

Hanne Reintses in de Nieuwe Lemmer, applt   CONTRA    Jan Gelis secr. van Lemsterland. 

Geapp.  Het HOFF houdt het proces van de zijde van de appellant voor geconcludeerd 

voor bekend en wijst partijen in factis.  

173. 

Tyaerd Ebes Wijtsma CONTRArolleur van de convoyen tot Staveren. Req. CONTRA 

Jfr Elisabeth de Burchgrave; wed van Douwe van Roorda te Ter Caple; en Bott(e) Douwes 

aldaar.  Het HOFF rejecteert de exceptie; .. en in factis. 

 

Jelle Simons smid te Speers; Triumph. CONTRA Tyalling Johannes gecond..  

.. weder te compareren voor Lyklema, .. te leveren rekeningen nopens de deductie…  

 

Ryurdt Claaszn te Harlingen, vanwege Pieter Ryeurds als oldste zoon en caverende voor hem 

onder verband van goederen,   CONTRA   Claas Simons als voogd van Franske Pieters, en 

Cornelis Sickes als voogd van Jouck Pieters, erfg. ex testamente van Hylck Oentsma;   

...de ged de impt te betalen de somma van 400 g.gld; met de schade etc…  

174.   

Otte Hiddes in zijn qualiteit , impt   CONTRA  Albert Claes gedaagde.  ?? 

 

Claas Emkes n/ux; en Meile Taekes met Jouke Ferkes als voormomber over Lykele Feddes 

kinderen, bij Engle Luitiens dr. zijn e.h. geprocreerd,  Req.     CONTRA   Douwe Lijebbes 

dorprechter te Terwispel.  Het HOFF cond. de ged de impt te betalen de somma van 189 Phs 

gld; 9 strs en een halve., onder deductie van 60 g.gld en dat met schaden en interesten etc.. 

onverkort de rechten van de gereqiureerde, nopens de 37 g.gld  in de 9

e

 artikel genoemd. 

 

Pieter Pieters zn (    ?) Cleienburg  binnen Leeuwarden. CONTRA   Tiemen Pieters 

moellenaar op het Vliet.  .. bij het vonnis van de N.R. niet bezwaard. 

 

175. 

Trijn Jonges impt;  CONTRA  Nicolaus Siccama  ged.   Het HOFF  cond. de ged de 

impt te betalen 53 car gld in een partije en nog 9 car gld 7 str. …. 

 

5 okt 1605. 

Gerlacus de Friso secr. v. Tietjerksteradeel,  impt CONTRA   Bocke Douwes Abbema 

deurwaarder.  Ged. Het HOFF cond. de ged de impt te betalen 50 car. gld. onder deductie 

van 18 car gld  en 4 car. gld, met de schaden etc… 

 

7 okt 1605. 

Jan Pieters en Trijn Lamberts dr. e.l. burgers in L’warden.   CONTRA     Floris van Dalen en 

Andries de Grave binnen Amsterdam, voor haar en de weeskinderen van Maike Wijngie als 

voormonden. (onderstreept, zie eerder: onleesbaar.)  Het HOFF houdende het proces aan de 

appellants zijde voor geconcludeerd , en verklaart hen bij het vonnis van de N.R. niet 

bezwaard. 

176. 



Jan Gelis secr. van Lemsterland, als last en procuratie hebbende van Sippe Martens appt. 

CONTRA  Gosse Peters in Oldetrijne, als volm. Van Alijt Pauwels wed binnen Steenwijk.  

.. niet ontvangbaar…  

8 okt 1605. 

Lyuwe Jacobs en Griet  Jans dr. e.l. te Marrum applt;  CONTRA   Jelle Heres te Marrum, 

voor hem en c.d.r. voor Dirckien Pieters dr zijn huisvrouw.    .. rejekteert de exceptie, en 

cond. de ged. premptoir te antwoorden… 

Simon Andries timmerman te Ferwert, impt. in conv. en ged. in reconv.  CONTRA 

Oliphardus Belida, predikant tot Ferwerd, ged. En eiser alsvoren.    Het HOFF compenserende 

de injurien de partijen elkaar aangedaan, verklaart hen tot hun eis niet ontvangbaar.. en om 

redenen compenseert de kosten…  

177. 

Ansck Aesges geass. met Mr. Andries Burchards applt; CONTRA    Dirck Henricks oud 

burgemeester te Harlingen.   .. gehoord de eed, verklaart de applt. tot het vonnis van de N.R. 

niet bezwaard.  

 

Frans Jans burgemeester te Sneek, voor hem en als last en proc hebbende van Claas Bottes en 

Tonis Stoffels als mede voormond over de nagelaten kinderen van Fedde Jans. Impt 

CONTRA Jenke Tseetses tot We.. ged. IN factis. 

 

Mr. Andries Burchards binnen Harlingen applt. CONTRA Claas Jans Brouwer in de 

Dubbelen Puister te Delft.  ..niet bezwaard.. 

 

Dirck Gauckes als vader en wettige voorstander van Gaike en Eelck zijn kinderen, en Jan Jans 

als m.e.v. van Reinu Dirks dr  . In Factis voor Roussel; binnen een maand… 

178. 

De magistraat der stede Sneek, Triumph. En req.  CONTRA   Bocke van Burmania grtm. 

over Hennaarderadeel, Jfr. Foeck van Burmania geass. met Johan Clandt, mede raad van de 

admiralitiet; Jfr Barbara van Burmania, geass. Met Johan v. Burmania, hopman van een 

vendel Friesen; en Jfr. Ansch van Burmania gereq. ende Bocke van Burmania gecond. en 

geëxcipieerde;    Het HOFF rejecterende de exceptie bij Bocke van Burmania en der gereq. 

cond.. hem peremptoir op de eis te antwoorden, …. En cond. Jfr. Frouck, Ansck en Barbara 

van Burmania.    Voor zoveel zij erfg. zijn van Poppe van Burmania, hun vader om de reqt te 

restitueren, datgene van de penningen, in kwestie sedert de lititscontestatie, van de proceduren 

bij fine Van den Hove sedert 17 okt 1598. ontvangen is  

179. 

Sibe Ennis te Amsterdam als voogd van Meints Hendriks dr. zijn huisvrouw, req.   CONTRA 

Dirck Thoma gereq;  .. releverende de req. tegens volgende artikelen, van intendit en 

huldende hem voor gepurgeerd, vermits hem alsnoch op het libel, van de gereq. te 

antwoorden… 

 

Piter Gerijts Campen binnen Leeuwarden; impt CONTRA   Lyuwe Rinnerds en Claas 

Sinnes tot Belckum ged. 

 

De erfgenamen va Jan Loo en Syouck Abbe dr.  Req.  CONTRA   Dr. Suffridus 

Nijenhuis als gesubstitueerde volmacht van de erfg. van wln Willem Walcourts testament. 

Gereq.  in factis binnen 6 weken… 

 

Lenerd Adriaans aan St. Anna Parochie req.   CONTRA 

Sake Abbema.  Ged.   In Factis . 

180. 

Idsart Solkama wonende te Ter Oele, en Uulcke Gerrrijts op Bornswaag vanweg zijn knn bij 



Eed Solkama, en zij tesamen als conj. pers. voor alle kinderen van Tyerck Annes Solkama, 

hun vader en als last en procuratie hebbende van de erfg. van Rinnerd Solkama hun resp oom 

en zo als de universele erfgenamen van Anne Tyerks Solkama, hun resp oldevader.  

CONTRA   Walte Reins vanwege Frouk Anne dr zijn huisvrouw, te Ter Oele, en als 

universeel erfg. van Siberch Claas dr haar moeder, gewezene echte huisvrouw van Anne 

Tyerks, en mede als een echt kind van Anne Tyerks, haar vader. impt in reconventie.  

Het HOFF cond. de ged de req. te doen hebben en wedergeven de drie koeijen, ten processe 

verhaald, indien deselven in Rerum Natura zijn, indien niet te ene bevonden zal betalen, de 

rechte waardije vandien, met alle fruchten en profijten bij de gedaagde daarvan gehad, en 

genoten …..  en verklaart de impt tot hun vorderen eis niet ontvangbaar; Ende in reconventie 

recht doende cond. de ged om de impt in de 29

e

 artikel van zijn salvatie gedaan, te leveren 

perfecte inventaris, met ede gesterkt van alle goederen, bij hen uit het sterfhuis van Anne 

Tyerks genoten, en de impt. onder presentatie bij hem in de conclusie van zijn libel gedaan, 

daaruit te laten volgen en doen hebben de gerechte helfte van hetgene staande de echt tussen 

de voornoemde Anna en Siberch overgewonne is, met alle fruchten en profijten, bij de 

gedaagde daaraff gehad en genoten…..; Cond. de de ged en de impt te betalen hetgeen 

bevonden zal worden, (onleesbaar) …. En om redenen compenseert de kosten.  

 

181. 

Elisabeth Versteveren voor haar en haar kinderen bij wln. Jelmer Jellis in leven deurwaarder 

van de Heren Gedeputeerden, in die qual mediate en immediate erfg. van Maike Jelmers,  

CONTRA   Laurens van der Voort, en Gerrijt Dirks en Philips van Tongeren, geauth. cur. van 

Maike het nagelaten kind van Pieter Binnerdts bij Maike van Voort getogen, Jeeske Gerrits 

dr. wed van Pieter Binnerdts en en Geert Willems haar vader, als voormomber over de drie 

kinderen van Jeesk bij de vs. haar man geprocreerd.    Het HOFF cond. Laurens van Voort de 

verkopinge ten processe verhaald costeloos en schadeloos aff te doen, en alles te stellen in 

alsulcke state, en getallen als het waer(e) voor de verkopinge, en cond. hem in de kosten; 

verklarende de andere gedaagden met de presentatie in het einde van hun dupliek gedaan te 

mogen volstaan, en om reden compenseert de kosten, onverkort partijen bij het overdoen van 

de zaak… 

 

11 okt 1605. 

Popcke Buma tot Ackrum, Wije Broersma bij Oldwolde, Sijb..(Substituut?) in Collumerland 

als mediate erfg van Balling Buma, hun Oldevader.    CONTRA  Eete en Aut Lyuwes zonen, 

voor hun zelven en als conj.pers. voor Wijbe en Dyurd Lieuwes zonen,  Het HOFF verklaart 

de impt eigenaars van de 6 pm ten processe geroerd; en cond. de ged. deze de impt. te laten 

volgen met de schaden etc… 

182. 

Foppe Johannes en Lijsck Jans dr als cessie hebbend van Johannes Gaukes en c.d.r. voor Aaff 

Foppe dr. zijn e.h. op het Nieuwland bij Leeuwarden.    CONTRA    Allard Haies te Beetgum, 

voor hem en als v. voor Trijn Wijbe dr zijn huisvrouw.   In Factis. 

 

Mamme Everds n/ux; en mede als erfg. van Simon Reins zijn huisvrouws broeder;  

CONTRA  Dirck Frans zn te Slappeterp,  IN Factis. 

 

Jacob Scheltes burger in Dockum, voor hem en Trijn Pieters dr zijn huisvrouw, en c.d.r.  

CONTRA Rintse Edes gedaagde   In Factis. 

 

14 oktober 1605. 

Heyn Jans te Marssum impt CONTRA Trijn Lykle dr.    

In marge: deze sententie niet gepronuncieerd. 

183. 



Wijbe Pieters CONTRA    Pieter Bennes.   

2 aantekeningen: 12 nov. geronitieerd (?) en nihil hic; .. en als gepronuntieerd 25 febr 1606. 

Dictum van beide voorgaande doorgehaald. 

 

Dedde Olpherds en Rensch Etis e.l te Oisterwolde;   CONTRA Lyuwe Henricx 

voor hem zelven en vanwege Griet Henricx zijn huisvrouw, en onder verband van goederen 

caverende de rato. .. in dupliek niet ontvangbaar… 

 

Taco Rienks tot Welsrijp reducent  CONTRA Gerrit en Sibren Piters    Om op het libel 

van de reducent te antwoorden… 

184. 

Trijnke Bras en Gerrit Tyepkes met consent van deselve; haar man   CONTRA   Mense 

Gratema als m.e.v. van Hylck Cornelis dr. zijn huisvrouw, en Mense met Baucke Hans mede 

voormond over Rempt Jacobs zoon ; Jacob Janszoon Schellingwou, als vader en voorstander 

van zijn weeskinderen bij Marij Cornelis dr zijn overleden huisvrouw. Mr Regnerus Bras en 

Cornelis Cornelis voor hun selven gedaagden.    .. Het HOFF verklaart de impt nopens het 

relijff de leveringe van een ander inventaris de beschrijvinge van de quitantien, roerende mr. 

Regnerus Bras, een der gedaagden ende verdel..inge bij deselven soo in sudijs ? als naderhand 

in Leeuwarden Groningen en Bremen gedaan. Item, belangende nieuwe scheidinge van 

allerhande huizen, renten obligaties en uitschulden, sampt van alle andere percelen, voor het 

begin dezer proceduren tussen partijen gescheiden, voorts belangende nieuwe rekeninge van 

van de regelingen bij Bras voorschreven uit het sterfhuis gehad, de kosten en delinge ten 

aanzien van en neffens wijdere collatie van Mense Gratema, huisvrouw niet ontvangbaar. 

Reserverende de impetrant haar recht van gebruikme van twee koegangen in de Westersse, 

tegens de detenteurs vandien, en om redenen compenseert de kosten; Voorts partijen te 

compareren voor de commissaris etc….; op partijens vaders rekenboeken, en deselve partijen 

neffens hetgene in tijden van het versterven van wijlen hun vader daarinne is onbetaald 

geweest; ende alsnoch niet gescheiden, de vergrotingen van het inventaris , hoelang de 

sevendehalve en de derdehalve pm? land de setepart van 45 gouden guldens, jaarlijkse renten, 

het huis staande bij de Butterwaag, in tijden bij Abel Isercremer bewoond, en de collatie van 

wln. Jacob Cornelis p.p.nuptias sal verenigen indien hij kan…..POINCTEN: 1. Wie de 

sevendehalve en 2 wie de derdehalve pondematen lands bij de impt geëist heeft en bezit. 3. 

Ende wat de oorsake is dat hij deselve 2 percelen lands ende ook 4 de sesdepart van de 45 gld 

ewigen rente nu en heeft. 5. ende waertoe sij deselve 3 percelen niet kan bekomen. 6. Oft het 

perceel bij Abel Iserkramer bij de Butterwaach bewoond niet mede is gescheiden. 7. Ende 

soniet: waarom; 8 Item hoeveel Jacb Cornelis in donationem per Nuptias van partijen wijlen 

vader heeft ontvangen, 9. ende waarom zijn gehele donatie niet in de scheidinge is 

geconfereerd.  

185. 

Taco Renicx te Welsrijp voor hem en geoccupeerd hebbende van wegen Rienck en Hette zijn 

twee zonen. CONTRA Gerrijt en Sibrant Pieters zonen, geapp. 

 .. door het provisionaal vonnis van de N.R. niet bezwaard, onverkort zijn recht in cas 

van ….. ten principale.. 

 

Syurdt Emkes wonende in Oudega; Req. CONTRA Uuble en Jan (Jaen?) Hinnes voor 

hun zelven en c.d.r voor hun broeders en in de Qual erfg van Hinne Ubles.  In factis. 

 

16 okt 1605. 

Nanning Reiners CONTRA Peer Tania.  

 In Factis. 

Wijbe Lyuwes geintervenieerd hebbende voor Jan Pieters bij Oldwoldemer Zijl.      CONTRA 

Popcke Buma te Akkrum.  IN Factis. 



 

Focke Peters te Dockum voor hem en onder verband van goederen c.d.r. voor de erfgenamen 

van Syeuck Abbe dr. zijn huisvrouw, impt.  CONTRA 

Bernard (Bornard?) Hiddes, voor hem en onder Hypotheek zijner goederen caverend voor 

Tseets Bocke dr zijn huisvrouw.  IN Factis. 

186. 

Foeckel Wolters dr. wed. van Claas Tiara, impt. in conv. en ged. in reconventie;  CONTRA 

Peter en dr. Tyaard Tiara, en dr. Dirck Lyuwes aks voorstander van zijn kinderen bij 

Catharina Tiara, sampt Wilhelmus Velsius als voogd van Eene Tiara, gemaakt opzichters 

regarduers en bewaarders van de goederen van Claes Tiara, in conv. enreconv. 

Het HOFF rejecterende de exceptie cond. de ged op het litesconventie te antwoorden, 

reserverende de kosten,  

 

De erfgenamen en crediteuren van Hid Haarsma  CONTRA Ennius Buma,  In Factis. 

 

Jelle Abbes  CONTRA Rienck Doitses en Trijn Jelle dr; e.l. te Freens; en Griet Jelle dr. 

en Wijbe Freercks e.l. tot Jorwert; en Gerrit Jans voor hem en als wett. voorst. van Marij zijn 

dochter bij Marij Jelle dr. zijn overleden huisvrouw.   Het HOFF cond. de gedaagde de impt. 

tot zijn jaarlijks onderhoud omme te leren de somma van 24 g.gld en daarvan telkens alle 

halve jaren de helfte op te brengen, en voorts niet ontvangbaar.  

187. 

17 okt 1605.  

Reiner Jacobs burger en Brouwer in Dokkum, n/ux; en mede voor haar zusters, en broeders. 

En c.d.r. onder verband van goederen , alle kinderen en erfg. van Jan Roeloffs burgemr. te 

Dokkum.   CONTRA   Tseetse Peima, en dr. Sixtus Peima, als mede curator over Beits 

Peima, zijn nicht, en Doecke Emingha als cur over Trijnke Bo….  (?)   In Factis. 

 

Fokel Ebe dr. met Lou Eilerds haar man, Fock Focke dr. met cons. van van Ritske Herts zn. 

haar man en Uw Feckes voor hem zelven; erfg. van Fecke Rintses en Tiets Copsma hun overl. 

ouders.   CONTRA Geele Ubles, te Bornbergum.    Het HOFF cond. de ged. van de 

administratie die hij over de goederen heeft gehad, behoort gehad te hebben, behoorlijke 

rekenschap en bewijs te leveren, en nopens partijen vader’s (188) quaestie;  ord. partijen te 

compareren voor de comissaris: POINCTEN 1. hoe oud de partijen waren ten tijde van de  

(      ) en hoe old zij nu zijn. 2. Oft na de gedane prijselinge van de landen in questie ook enige 

proclamatien of sitdagen zijn gehouden en te recouvrerende besognien van de commissaris en 

de dag van de prijselinge.  

 

Jan Lyuwes tot Pingium voor hem en zijn huisvrouw,   CONTRA  Eelcke Tyepckes, aldaar.  

Het HOFF verklaart de eiser eigenaar van 2 pm zaadland, ende een pondemaat hooiland ten 

processe geroerd, cond. de ged, de 3 pm re relaxeren, met vruchten etc…; sedert de impt het 

gebruik van de 3 ½ pm mede ten processe verhaald, bij Syurd Wijtses Buma ontweeken is, en 

onde deductie hetgeen bevonden zal worden de gedaagde te competeren ten aanzien van de 

impt en de drie pm mede onder ende voor Doiema Leens Landen hem gedaagde 

overgedragen. … 

189. 

Gertruid van Tongeren als moeder en voorst. van haar knn. bij Andries Luitiens, haar overl. 

man.in conv. en reconv.  CONTRA    Harmen Henricks op het Heerenveen.  

Het HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 149 car gld; in een partije; 116 car. gld 5 str 

in een ander partije, en nog gelijke somma met schaden en interesten, na elke verschijndag 

gehad en geleden, met de interesten, ende haar impetrant mede te indemneren van de kosten 

die zij ende wijlen haar man, toe contemplatie van de koop des veens ten processe geroert, 

hebben geëxhibreerd; salff deductie, vann hetgeen bij taxatie bevonden zal worden, te 



competeren uit oorsaken van de turff in de geniaarde venen, bij de impt en haar wijlen man 

gegraven en comp de kosten…  

 

Meile Poppes voor hem als vader en leg. Voorst van Botke zijn dochter, als mede erfg. van 

wijlen Hijlck Meille dr. wonende te Steens en Wijbe Tyardts als leg….  Van de voornoemde 

Hylck.   CONTRA   Wijbe Meilles te Workum voor hem en c.d.r voor Jelle Syurdts.  In 

Factis binnen 2 maand. 

 

190. 

Syds van Botnia als m.e.v. van Jfr. Tetke van Doium, zijn wijff en in die qual. erfg van 

Douwe van Doijum CONTRA    Anna van Mockema voor haar zelffs, en voor de helft erfg. 

van Hessel van Mockema, en Jfr Anna Jusma  hun olders; en voor de andere helft het recht 

verkregen hebben van Salvius van Mockema haar broeder, mede erfg. van Hessel en Anna.  

.. het HOFF gehoord de eed van Jfr Tet Douma, tot vertserkinge van de impts aangeven 

gedaan, cond. de gedaagde voor zo ver zij erfgenaam is van nwijlen haar olders, de impt te 

vrijen en indemneren van 500 g.gld. jaarlijkse rente; ten processe geleverd en verschenen en  

nog te verschijnen, in de zate lands mede ten processe uitgedrukt, daarvan te rest…. Ende de 

impetrant te betalen de schade ende interesten, en verklaren de impt niet ontvangbaar 

betreffende de 24 en 12 dalers niet ontvangbaar.   

 

Claas Hessels tot Harlingen en Cornelis Hessels te Dronrijp. Impt    CONTRA    Sibbel Sipcke 

dr. wed. van Tseetse Wijtses, voor haar zelve , op Hardegarijp, Hart Wijtses aldaar, 

Ambrosius Wijtses en Jel Wijtse dr in den Feenwolden.   .. niet ontvangbaar… 

 

191. 

Aeltien Lenards aan St. Anna Parochie, wed van Goverd Jacobs voor haar kinderen bij 

Govert, en in die qual. mede erfg. van Jacob Philips haar kinderen grootvader.  CONTRA 

Adriaan Jacobs.    Het HOFF verklaart de impt gelijke na gerechtigd te zijn op de goederen 

van Gerrijtien Goverds, als de gedaagde, en dienvolgende condemneert de gedaagde de 

impetrant te laten volgen na gedane collatie van hetgene bijn partijen wederzijds is ontvangen, 

de goederen en penningen vandien bij de gedaagde genoten te dielen, mits dat de gedaagde 

vooruit geniet de nteresten van gelijke somma tot date dezes, als bevonden zal worden de 

impt. ontvangen te hebben , verklarende de impt. Bovendien niet ontvangbaar, en 

compenseert de kosten.  

 

Tarquinius Gerardi postulant binnen Leeuwarden,   CONTRA   Haie van Scheltema.   

De ged. de impt. te betalen 8 car. gld 7 strs; en overigens niet ontvangbaar…. 

 

Nolke Aebes tot Oosterzee, applt CONTRA  Alle Baukes aldaar, voor hemzelven, Inte 

Sickes als vader en leg. adm van zijn kinderen bij Here Jaens dr; en Siuick Jaens dr. e.h. van 

Baucke Edes mede aldaar, als erfg. van Jaen Heres, en geres. de proceduren. In factis. 

 

Dirck Allards tot Leeuwarden voor hem en als man en voogd van Gertke Oem dr. en Peter 

Adriaans voor hem en als man en voogd van Reinu Jooste dr. en elk voor zoveel nodig 

caverende de rato.  CONTRA    Sypt Ritskes wonende op de Jouwer bij Dockum.   

Het HOFF houdende (de zaak van) Jan Dirks en Tet Jacobs dr voor genoegzaam 

bediscussieerd, verklaart de 18 pm lands ten processe gemeldt, door de impts. achterwezen 

gehypothequeerd, en verboirdt te zijn, en cond. voorts de ged. de impt. de possessie vandien 

te relaxeren, en laten volgen om daarvan de impt hun ten achterwezen van 500 g.gld met de 

kosten etc.. henlieden te betalen, en verder niet ontvangbaar. 

 

Wauter Jans als geauth. voorm. over Willem Tijss erfg. onder ben. v. inv. van Tijss Jans req.  



CONTRA Joost van Heerma voor hem en en vanwegen Teetske Dijcstra zijn huisvrouw,  

 

193. 

Waling Jans wonend aan St.Jacos Parochie, voor hem en voor Anna Pieters zijn huisvrouw,  

CONTRA Henrick Joris en Anna Balthus geass. Met haar tegenwoordige man Wijtse 

Pijbes.    Het HOFF zonder te letten op de exceptie bij Henrick Joris verklaart de impt. niet 

ontvangbaar, en cond. hem in de kosten, ende voorts afdoende de verkregene s….. 

Van executie, ontsecht de impt. eensgelijks hem, impt zijn verzoek tegens Anna Balthus.  

 

21 okt 1605. 

Mr. Ocke Broersma voor hem en zijn kinderen en mede vanwege zijn broeders en zusters, en 

hun kinderen, als gesubstitueerde ne fideicommissaire erfg. van Mr.Menno Broersma.  

CONTRA Jantien Boelema wed. van Mr Menno Broersma erfg ab intestato vann haar 

wln. kinderen bij de voorschr. Broersma   In Factis. 

 

195. 

Dr. Suffridus Nijenhuis mede suppost van dezen Hove, als geauth. cur. litis over het weeskind 

van wijlen Reiner Simons, bij Jantien Jacobs dr.  impt. CONTRA   Bartolomeus Oldeneel.  

Het HOFF cond. de gedaagde de impt te betalen de somma van 15 dalers, met schaden etc…;  

 

22 okt 1605. 

Jenke Ryurdts en Engel Gabbe dr. te Welsrijp, impt. in conv. en in reconv. Ged.   CONTRA  

Gerbrand Harts tot Boksum, als man en voogd van Imck Gabbe dr. zijn huisvrouw en onder 

hypt. van goederen cav. de rato.    …te namptificeren  80 g.gld…   

195. 

Everd Everds binnen Leeuwarden  CONTRA de Ged. Staten   en Geurt de nagelaten 

wed van Pieter Syurdts te Dokkum.  ..niet ontvangbaar… en nopens Geurt Piter Simons wijst 

partijen in factis in forma 

23 nov 1605. 

Claas Wolters brouwer te Haarlem,  CONTRA    Wabbe Wijbes genoemd Capitein, voor hem 

en als man en voogd van Syurdtke Haitse dr. tot Grou.; zijn huisvrouw, ged en exc. Het 

HOFF wijst het vonnis (?) tussen de impt en de gedaagde voor henzelven over de geiste 630 

car gld in de overgelegde obligatie verhaald in factis voor Ulenburch, en binnen een 

maand….; en verklaart de ged. vanwege zijn huisvrouw ongehouden te wezen op de eis van 

de impt in te gaan wegens de 285 g.gld en 10 strs. 

 

Dr. Joost Brantsum suppoost van dezen Hove, CONTRA : Dirck Alberts te Wier.  

Het HOFF cond. de gedaagde om de impetrant ongemolesteerd te laten voor het bedrag boven 

de honderd gulden uit de sententie van 13 febr 1604 . 

196.  

Cornelis Cornelis van Aengium, geass. Met Dr. Sixto Peima, volm van de gemeen crediteuren 

van Cornelis van Aengium, en Agnieta Ipcke dr. zijn overl huisvr.  CONTRA 

Oeds Ipkes en Vincent Ipkes.     Het HOFF verklaartde impt. voor de vierdepart erfg. van wln. 

Ipcke Oedts, en cond. de gedaagde dienvolgend te leveren goede en perfecte inventaris bij 

eede gesterkt, van de goederen actien en gerechtigheden bij de vs. Ipcke achtergelaten, en de 

impt de 4

e

 part vandien te laten volgen; met vruchten en profijten….; onverkort het recht van 

de ged betreffende de door hun gepretendeerde schulden 

 

Margarethe Boelema requirant,  CONTRA    Dr Augustinus Polman en Gerrijt Radijs.  

Rejekteert de verklaringe onder het antwoord gedaan, en cond. de ged te antwoorden.. 

 

Offke en Jelger Feitsma als cur. over de weesknn van wln Hessel Meckema;  CONTRA 



Syurdt Pieters te Leeuwarden;  ..verstekt de gedaagde en en voorts in factis. 

197. 

Gijsbert Tyebbes te Harlingen  impt  CONTRA    Lambert Berends en Heil Jans dr te 

Dokkum.  .. verstekt de ged. en houdende de obligatie d.d. 25 april lestleden voor bekend, 

cond. de gedaaagden en Lambert Broers voor het geheel, de impt te betalen 80 car. gld. Met 

de schaden en interesten…  

 

Wopke Ryurdts zn Bandts, burger in Franeker, impt.  CONTRA    Joannes Jacobs te 

Westerhitzum, en c.d.r. voor Hid Everds zijn e.h.  Het HOFF gezien de citatien verstekt de 

gedaagde en houdende de obligatie d.d. 8 juni 1604 voor bekend cond. de ged te betalen 135 

g.gldl. met schaden etc… 

 

Barbara Everds dr. burgeresse in Leeuwarden, voor zich en als conj. pers. voor Doed, haar 

zuster, voor de erfg. van wln. Everd Everds;    CONTRA    Simon Harmens bode van de 

Admiraliteit te Dokkum.        ..verstekt de ged en houdende het overgelegde compromis voor 

bekend d.d. 21 juni 1604 verklaart de baer in date 24 juni 1604 executabel, en cond. de ged te 

betalen 27 car. gld; en de helft van 5 g.gld; 15 str.  

 

198. 

Hans Johannis deurwaarder van dezen Hove, impt.   CONTRA   Epo Jans Barelds nu 

wonende tot Aengium in Dongeradeel;  ..verstekt de ged; ..het instrument d.d. 22 dec 

1604 voor bekend, cond. de gedaagde te betalen de impt de somma van 200 car gld. Met 

schaden etc… 

 

Pier Johannes en Swaen Tijrcks dr zijn e.h. onder hypt van zijn goederen    CONTRA 

Abel Thomas tot Sloten.  … houdende overgelegde instrumenten voor bekend cond. de 

ged. de impt. te batalen 293 g.gld en 14 strs. Etc… 

 

Eelke en Wytse Iske zonen burgers in Leeuwarden, impt. en triumph.  CONTRA 

Jeroon Wijgers en Roeleff Roeleffs, als vader van zijn dr. bij Griet Wijgers dr; en zij tesamen 

voor Tyaard Gabbes als vader van het kind bij Tsieets Wijgers dr. ; gecond. en opposant. 

.. het HOFF restituerende de gedaagde tegens voorgaande sententie voor ¾ e parten van 

wijlen Anna Wijgers dr. ; ontsecht de impt. dienaangaande hun verzoek.. 

199. 

DE 5 NOVEMBRIS WESENDE DE EERSTE RECHTDACH NA ALLERHEILIGEN 

ANNO 1605. 

Peter Rennes, CONTRA   Griet Tonis dr.; Tonis Rennes en dr. Tsommerus ? Faber als resp. 

mediate en immediate erfg. van wln Riemer Tsommes. Geapp.  In Factis voor Sandio (= dr 

Joan. van den Sande.) 

 

Griet Tonis dr. wed. van wln. Breuer Tsommes.   CONTRA    Pieter Breurs. Geapp.  In 

factis als boven. 

 

7 nov 1605. 

De Procureur Generaal , Clager  CONTRA   Meind Bonnes te Sloten.  Het HOFF cond. 

de beklaagde tot profijt van de huwelijkssom (??) aan het comptoir te betalen de somma van 

28 goudguldens mitsgaders de kosten en m…..  van Justitien.    

 

Foppe Tyerks en Rien Watses ende Epe Andries als volm. van de gemene crediteuren van 

Lolcke Wopkes, en zijn huisvr.   CONTRA   Lolke Wopkes voor hem en onder hypt. zijner 

goederen, caverende voor Trijn Claas dr. zijn huisvrouw.   In factis binnen 14 dagen 

peremptoir…  



200. 

Gerben Cornelis en Tsiepke Hemmes als volm. van het dorp Tietjerk,   CONTRA   Wolphard 

van Lezaan, grtm. v. T.t.dl.  .. alsnoch te antwoorden… 

 

7 november 1605. 

Jfr Auck Hoijtema CONTRA Andries Feddema.   ..peremptoir te antwoorden 

 

Jelke Claas zn Lungema te Oostereind, als vader en wett voorst van zijn knn. bij Trijn Taecke 

dr. zijn e.h. CONTRA    Jurgien Hendriks burgemeester in Leeuwarden, voorm over Alijt 

Takes weeskinderen, Wouter Jans tot Huizum, voormomber over de weeskinderen van Feike 

Hettes en Eelcke Rispens, als moeder en wett. voorstanderse over Wijbren Taeckes haar zoon, 

en in die qual. voor de helft of voor 3 zesdeparten, erfg. van wijlen Graets Wijbrands dr. wed. 

van Teacke Atses partijen resp. bestevader  gedaagde,  IN Factis. 

 

201. 

Jacob van Loo deurwaarder van de convoyen.   CONTRA   Anna van Tongeren wed van 

wijlen Reiner Brandenburch, voor haar en de kinderen en Hypolitus en Gerrijt Roeloffs Crack 

wonende op het Heerenveen als mediate en immediate erfgenamen van Cornelis Roeloffs 

Crack, hun Broeder.  In Factis. 

 

8 nov. 1605. 

Aarend Douwes tot Cornjum impt. in conv. en ged. in reconv. CONTRA  Marij Tyallings dr; 

ged. en impt. ; idem.         … cond. de gedaagde op een solemnele rechtdag in persoon voor de 

Hove te compareren, ende verklaren hetgene bij haar van “wouw”? tot laste van de impetrants 

getuigenis waarachtig te wezen, en volgens cond. de justitie ende paertijen in dezen 

vergiffenis te l….  en cond. de gedaagde bovendien aan de impt. te betalen de somma van 44 

g.gld . ende in reconventie.. verklaart de impt. niet onfvangbaar. 

 

11 sept 1605. 

Ige Oenes tot Franeker als oom en als voormomber over Ede Feddes en deze als erfg. van Ige 

Feddes zijn broeder. CONTRA   Lol Janne dr. wed. te Wijnaldum als moeder en legitima 

tutrix over haar kinderen bij wijlen Jan Aukes.   .. peremptoir te antwoorden… 

202. 

Anne Tyerks en Berend Dirks   CONTRA Sible Idts zn en Syurd Wopkes als resp. erfg. van 

Ids Harkes en Wopke Syurds.    Het HOFF cond. de ged te gehengen de publikatie in de 

getuigen tot verzoek van de requiranten verhoord, des dat de geappelleerden met de produktie 

vann hun getuigen zullen mogen doen binnen drie weken. …. 

12 nov 1605. 

Melchior Feites te Hartwerd, voor zich en Gosse Baykes te Wolsum. Als vader en leg. adm 

van zijn kinderen bij wln. Jeesk Feite dr.  CONTRA Agge Feites geappelleerde.  Het 

HOFF verklaart de applt. door het vonnis van de N.R. niet bezwaard.  

 

13 nov 1605. 

Schelte van Aebinga en Adam van Paffenrode, als voogden van jfr. Gerland en Emerentia van 

Liaukema, hun huisvrouwen en in die qual. erfg. van Jfr. Anna van Liaukema in leven e.h. 

van Hessel van Herman (?); en vanwege de broers en zusters en c.d.r. daarvoor     CONTRA 

Hessel van Hermana.   Het HOFF verklaart de baar van 25 febr. lestleden executabel, 

onverkort partijen nopens liquidatie van de POINCTEN daarinne en in de proceduren 

geroerd; … compensatie tegens malkanderen; … 

 

Cornelis Cornelis, schepen der stede Leeuwarden, Martien, Jan Cornelis wed. in’t Rode Hert;  

Geertien Lykles, wln. Cornelis Swartiens wed,  triumph en impt  CONTRA   Deytsen van 



Wijnia gecondemneerde, en Gabbe Jans burgemeester van Dockum, voor zijn interesse hem 

voegende bij Lijkele Jurgiens, landzate van Klein Wijngie zate te Nes, voor hem zelve en d.r.c 

voor Geert Eeblis en zijn huisvrouw; ged.  Het HOFF adproberende de besongien 

van de deurwaarder nopens de verkopinge van de helft van Klein Wijngie zate, daar inne 

genoemd, interponeert daarop decreet dat de koop daarvan nogmaals geproclameerd zal 

worden op de 28

e

 januari eerstkomende. … 

 

Jan Faber apothecar binnen Harlingen als geauth. curator gedurende de ontscheidinge over 

Hylck Aaends dr. bij Hille Wopkes in echte geprocreerd.  CONTRA    Aarend Isbrands 

binnen Harlingen.    Het HOFF doet te niete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie 

recht doende cond. de geappelleerde aan de impt aanwijzinge en uitwijzinge te doen van 

Hylck Aarends moeders goederen. Voorts niet ontvangbaar, onverkort…; etc. 

 

Gabbe Syurdts tot Oosterzee reducent;    CONTRA     Jan Nolles in Eesterga, als gebruikt 

hebbende communione reductionis ; reducent. 

Het HOFF verklaart de pretense baar en cond. de ver…..   van nul en onwaarde, … 

 

Cornelis Willems aan St Anna Parochie als wett. voorst. en adm. van zijn kinderen bij wijlen 

Jantien S……   in echte getogen en de rato vaverende voor Jantien en Watse Pieters.  

CONTRA    Egbert Dirks en Jantien Dirks e.l. aan de Blesse gedaagden.   Te betalen de 

somma van 140 Phs gld….; etc. 

205.   

14 nov 1605. 

Douwe Barends burger in Bolsward.    CONTRA   Adriaan Claas voor hem zelve en vanwege 

Martien Willems zijn huisvrouw opt Heerenveen.  Doet te niet het vonnis van de N.R. en 

verklaart nu de geappelleerde, de originaal eiser niet ontvankelijk. en cond. hem in de helft 

van de kosten.  

 

Bauck Tabe dr, wed. Dirck Harmens te Zevenhuizen bij Ferwerd;  CONTRA    Harke 

Harmens aldaar.  In Factis. 

 

Bauck Tabe dr. voor haar zelven wed. Dircke Harmens, te Sevenhuizen onder Ferwerd, als 

wett. voorst. van haar kind, nog in leven zijnde, als erfg van haar vader en zij tsamen erven 

van haar andere kind onlangs deser wereld overleden,  CONTRA Harke Harmens aldaar, 

en Sibrand Tietes als man en voogd van Luts Harmens dr     Het HOFF rejekterende de 

exceptie, ord. de ged peremptoir te procederen … 

 

Syuck van Wijngie tot Marrum CONTRA    Breutick Jacobs tot Belkum en Tarqiunio 

Gerardi, postulant binnen Leeuwarden,  Het HOFF cond. de ged. Tarq. Gerardi te betalen 

de somma van 300 g.gld; met de schaden etc… ; verklaart de req. tot zijn vorderen eis niet 

ontvangbaar. En verklaart dat Breutick Jacobs met zijn presentatien kan volstaan..  

 

15 nov 1605. 

Walte Tyalke dr. tot Nijhuizum, voor haar en als moeder en voorstanderse van haar kinderen 

bij wln Feite Sierds. CONTRA   Willem Radijs deurwaarder van den Hove, en Jan Berends 

tot Ferwerd.  Het HOFF cond. Fokel, Jan Berends wed, een der geappelleerden om 

de goederen die door de gereq. met assistentie van anderen uit het huis gedragen zijn en tot 

Worckum op het Raadhuis gebracht zijn, voor 3/4

e

 parten haar wederom te leveren. Ende 

voorts de req. met de executie te laten ongemoeid; en om redenen compenseert de kosten. En 

nopens de restitutie der penningen bij de requirant niet geteld wijst partijen in factis in forma.  

207. 

Jacob van Loo , deurwaarder van de consumptien? Voor hem en de andere geprefereerde 



crediteuren van Jacob Aris en Neeltien Dirks dr. e.l ; applt  CONTRA 

Claas Heres aan St Anna Parochie als cessie hebbende van Willem Stevens de olde die cessie 

hadde van Freerck Jans de olde, en Marithien Pieters, gewoond hebbende aldaar. 

Het HOFF doet ten niete de uitspraak van de commissaris in cas van  preferentie d.d. 13 mei 

1603; en bij nieuwe sententie verklaart de appellant met zijn publieke instrument, voor 

dezelfde commissaris overgelegd, op de genoemde gronden Jacob Arens en Neeltien e.l.; de 

geappelleerde geprefereerd te zijn, ontzeggende hem niettemin zijn eis, zo die in de vordere 

qualiteit genomen is.  

 

Philips van Tongeren als last en procuratie hebbende van van Pieter Cornelis wonende op het 

Westeinde van Vlieland, en dezelve door cessie recht hebbende van Jurrien Cornelis van 

Tessel. CONTRA Pieter Heres tot Cornwerd.  IN Factis binnen 6 weken.  

 

Tyerck Tyercks als cessie hebbende van Jan Harmens, impt   CONTRA    Syurdt Coenis op 

Langweer;   .. te namptificeren 70 g.gld  

208. 

Dr. Gabinus Foppens als cur. lit van Romcke Romcke dr. Feddema en en dr. Suffridus 

Nijenhuis als stiefvader en conjuncta persona van Lyuwe Lyuwes zn. Jellema, in echte 

geprocreerd bij Trijnke Jacobs dr ; Here Jellema voor hem zelven, en vanwege zijn zuster 

Hylck Jellema; en c.d.r. voor de erfg. van Imck Jellema;  CONTRA    Rompt en Jelger 

Sinda,   …niet ontvangbaar,  

 

18 nov 1605.  

Dubbrich Vincents dr. voor haar en voor haar kideren bij Jan Kempis;  CONTRA 

Rints Hendrik Heeres wed. te St. Anna Parochie.  Het HOFF cond. de ged. om de impt te 

betalen de somma van 25 c.gld 10 strs; met schaden..  

209. 

Dubbrich, Jan Kempes wed; als voren; CONTRA Jr. David van Coelen tot Cornjum.  

In Factis. 

Wijbe Gosses in plaatse van Job Sijtses, als volm. van de jongste kinderen van wln. Hantse 

Jetsis, Peer Benedix; Botte Feckes, uit de naam van Sibbel Tiete wed.; voor haar en vanwege 

haar kinderen ; Here Arks, Anna Taeckes, Tade Immes ende Wijbe Gossis allen als respective 

crediteurs van Jets Hantses, en Louck in tijden e.l.;    CONTRA   Rein Tyerks tot Balck als 

cur. over Wopke Syerks zn Meilema, en volm. Van Syu Syerks dr. en Syerk Syerks Meilema 

de jonge, voor hem zelven en als cur. lit. van Brecht en Bauck Sijerx drs.; sampt Dede (Doede 

) Syerks zn Meilema, voor hem allen resp erfg. van Syrck Syrcks Meilema de olde.  Het 

HOFF cond. partijen te compareren voor Sakema die hen zal verenigen indien niet…. Geen 

POINCTEN. 

210. 

Harmen Harmens in Optwijzel als stiepvader en voormond over de twee nagelaten 

weeskinderen van wijlen Harcke Andries,;  CONTRA Jasper Wijbes aan St Jacobs Par. ; Jan 

Jaspers en Tonis Jaspers als erfg. van wijlen Jan Jaspers de olde.  IN Factis. 

 

Ju Hinnes binnen Leeuwarden, CONTRA Joannes Melchior op het Nieuwland bij Sneek. 

Ged. Het HOFF gehoord de eed Litis decisionis, de impt bij de gedaagde geabsolveerd; en 

bij welke de impt verklaart de ged … gegund te hebben … cond. de ged de impt te betalen 

200 g.gld;  

20 nov 1605. 

Jan Gerloffs tot Marrum, voor hem zelve en als vader en leg. adm. van zijn knn; bij wln. Griet 

Clase dr; in echte getogen, als cessie hebbende van Thomas Wobbes voor hem zelven en de 

rato gecaveerd hebbende voor Hil Jacobs dr zijn echte huisvrouw. 

CONTRA Anthonis van Hettingha, als cur. o.d.weesknn van Taco van Hettinga in tijden 



overste luitenant, en Maike van Sickinge wed. van Rienck van Hettinga, in leven hopman, 

voor van haar zoon bij de vs. Harman (?) Hopman getogen.  

211.  

Martien van Kempen te Amsterdam als moeder en leg. adm. van haar kind bij Sibrand Wibets 

in echte geprocreerd.    CONTRA Hans van D…wen ? en Anna e.l. te Amsterdam.  

Het HOFF cond. de ged de impt te betalen 209 car. gld met schaden etc… in een pertije en in 

een andere pertije, 70 g.gld; verklarende daarvoor het ens lands in de processe uitgedrukt, 

gehypothequeerd, en executabel; …. 

 

21 nov 1601. 

Claas Harings te Cromwal, bij Franeker;  CONTRA Tyerck Epes te Hitzum. 

.. niet ontvangbaar… 

Lykle Hiddes tot het Schoot,  CONTRA  Claas Wayes te Workum     ........ wijst partijen in 

conventie in factis, in reconv.en de ged ongehouden op de eis te antwoorden.  

212. 

De wed. en erfg. van wln Jan Pieters tot Lidlum;  CONTRA    Dirck Pieters tot Raard, voor 

hem en als last hebbende van Ebe Ebes, als man en voogd van Kinsck Pieters.  .. niet 

bezwaard… 

 

Jacobjen Wolphards dr. tot Amsterdam, wed. van wln. Baucke Riencks  tr. en impt.   

CONTRA Mathias Everardi, als voormomber over de onjarige kinderen bij Ael Gijsberts 

geprocreerd, en Jan Dirks zoon, zeepzieder binnen Leeuwarden.    Het HOFF adproberende de 

besognien bij de deurwaarder, interponeert daarop decreet, dat de verkoop van de kamers en 

de woningen nog eenmaal over de kerke en het gerecht zal worden geproclameerd, …. En de 

opposant te gedogen dat de zaak kosteloos en schadeloos zal worden afgedaan. 

Geertien Lijkles voor haar en als voorstander van haar kinderen bij Cornelis Swartijen 

geprocr. Ende Hessel Sytses Rheen, als volm. Van Dirck Hendriks zn Bugge, die last hadde 

van Hendrik Dirks Bugge, zijn vader en Cornelis Michiels zijn zwager.   CONTRA  

Tiete B…….  ?? voor hem en zijn huisvrouw, burger in Leeuwarden. 

213.   

den 22 november 1605. 

Cunira Bontemans geass. met Pieter le Heu haar echte man, althans te Leeuwarden, als mede 

erfg. van Pieter Bontemans en Jay (Jan?) Cuiks dr; e.l. haar vader en moeder.  CONTRA 

Waling Walinga aan St. Jacobiparochie. voor hem en zijn huisvrouw.    Het HOFF zonder te 

letten op de geponeerde exceptie cond. de ged. om de impt. te betalen haar aanpart van 171 

g.gld; 8 str 6 penn; iaaerlix, met scaden etc.. onverkort de gedaagde’s recht bij nieuwe 

instantie … 

 

Syds van Botnia Grietman van Wijmbritseradeel, voogd van Jfr Tet van Douma, zijn e.h. en 

in die qual erfg van Douwe van Douwma haar vader.  CONTRA   Dr. Frederick van 

Inthima en Juffr Margaretha van Heslingha zijn huisvrouw.    Het HOFF verklaart de 

sententie en de taxatie ten processe geroed executabel, onder de presentatie door de impt in 

zijn conclusie gedaan, onder de deductie van hetgene de gedaagden bevonden zullen zijn de 

impt. van het stuk land ..de Bol genaamd genoten te hebben. Onverkort de door de gedaagde 

overgelegde spscificatie van salaris en reparatien heur recht so sij vernemen sullen bij nieuwe 

instantie ende den impetrant zijn defensien ter contrarie, en om reden compenseert de kosten. 

214. 

Sijmen Cornelis medecurator over de goederen van wln. Jan Bennerts, en zijn huisvrouw, 

geass. met Mr. Olphardus Gosses, als voorm o.d. knn. van wln. Take Bijnnerds; en de andere 

geinteresseerde crediteuren van Jan Binnerds en zijn huisvrouw. CONTRA    Jan 

Schellingwou te Franeker voor hem en als voogd van zijn huisvrouw.     Het HOFF verklaart 

de gebruikme en alsulck recht als Jan Binnerds en zijn huisvrouw hebben gehad op de landen 



ten processe geroerd, ge…..   de impt. in hunne respectieve kwaliteit gehypotekeerd, ende 

dezelve voor de gedaagden daarop mede geprefereerd te zijn, condemnerende volgend de 

gedaagde, hem impetrant deselve bruikme van de voorgementioneerde landen te relaxeren, 

ende ontwijken om daraan hun artikelen wesende elks zijn respekt te bekomen of andersins te 

wezen hunlieden te betalen mits cortende nochtans hetgeen van melioratie bevonden sal 

worden hem te competeren.  

 

Douwe Mein ? tot Beetgum als voogd over Frouck Hanse dr. zijn huisvrouw en onder 

verband van goederen de rato caverende  CONTRA    Syu Pieters dr. tot Beetgum.   

IN Factis. 

 

Cornelis Pieters voor hem en d.r.cav. voor Trijn Frans dr. zijn huisvrouw,  

..te namptificeren 32 g.gld .. 

 

215.   

23 nov 1605. 

Tsiomme Hillingh tot Hantum als geath. cur. over de kinderen van Merck Harmen bij Auck 

Hillingh get. En mede als conjuncta persona voor Remck Janga zijn nicht;  

CONTRA Claes Martens te Dokkum.     Verklaart de opzegginge der landen terecht 

gedaan te wezen; cond. de gedaagde tot profijt van de imp de 4 ½ pm te relaxeren, en te laten 

volgen, met profijten emolumenten etc.. en nopens de feiten in contrarie. 

 

Sytse Jans applt CONTRA Baucke Heijns en Lam Harmens dr. e.l. in Dokkum. 

..door het vonnis van de N.R. niet bezwaard… 

 

Buwe Roords zn te Buitenpost als hebbende assignatie van Sijn Pieters req.    CONTRA 

Joannes Simons tot Bergh bij Dockum voor hem en met cautie c.d.r. en onder verband v. 

goederen voor Dijn Sickes en Aat Sickes voor hemzelf en mede cav, voor Dijn (Dyu?) vs. 

.. te compareren voor de commissaris …  (216.) POINCTEN: 1. Oft Johannes Simons ook 

gestanden heeft op de monsterrolle der wagens gemonsterd bij de here Hepke Fockens  den 5

e

 

aug 1593. 2. In cas van adfirmatie van hoeveel wagens; 3. dienaangaande te recouvreren de 

monsterrolle dienaangaande. 4. Voor hoeveel wagens Diju Sickes Johannes Simons betaald 

heeft.; 5. Oft Dyu Sickes ontvanger van Baarderadeel ten tijde als hij de 180LL 8 strs 

vanwege Johannes Simons aan Aete Sickes ende de negentien lb. 8 strs aan gemelte Johannes 

Simons uitkeerde, niet genoten heeft, dat de name van Sijmon Pieters op de Monsterrrolle 

stonde. 6. Oft Sijmon Pieters oft anderen in sijne name ook enige penningen ontvangen heeft. 

7. In cas van affirmatie; hoe veel? 

 

25 nov 1605 

Willem Gerrijts biersteker tot Sneek;   CONTRA    Michiel Tyaerdts secretaris op het 

Heerenveen;    Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de kosten en omme de 

commissaris te leveren authentieke copij, van alsulcke specificatien en bescheiden als hem 

van wijlen Pieter Tyaerds zijn broeder zijn achtergelaten, en de verkofte goederen mitsgaders 

crediteuren, zijn beneficien,  verklarende de impt tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar. 

 

217. 

Lyebbe Lyuwes van Ackerwolde Triumphant   CONTRA    Jelger van Bootsma te Huizum als 

curateur over Jfr Atke Schoneberg, Wijbrand Gerrijts en Benne Oenes ged. In Factis. 

 

218. 

Cornelis Jans tot Ferwerd Req.   CONTRA    Mr Hero Joachimi, Suppoost v.d. Hove. .. 

ontzegt de req. zijn verzoek… 



 

Jacob Jeltes en Albertien Harmens dr. e.l. te Burum impt. CONTRA    Willemke Pieters 

excipiente.  .. rejekteert de excptie, peremptoir te antwoorden… 

 

Marij Jans als moeder en leg adm. over haar dochter als erfg. van Hotse Alberts, en mr. Ocke 

Broersma vanwege Focke Lyuwes nom / ux en de andere geinteresseerden.     .. de ged. te 

gehengen en te gedogen dat de turff ten processe gemeld bij de req. na- beschreven, de impt. 

onder genoegzame cautie bij partijen werde vervoerd ende mede om met de req. te procederen 

tot scheidinge ende affper(k) inge van de venen in de proceduren uitgedrukt.; en om redenen 

etc.. 

218. 

Tied Wijbrens dr. tot Wirdum en Pibe Gerrijtsma als last hebbende van Gerrijt Gerritsma, zijn 

vader, zijnde eigenaar en possesseur van Gerrijtsma state en geinteresseerde personen impt. 

CONTRA  De Gedeputeerde Staten van de Landschappe, gesuccedeerd in het recht van 

Oldenklooster.  In Factis. 

 

Wijtse Pibes als man een voogd van Anna Balthus zijn huisvrouw en caverende de rato. 

CONTRA Hendrik Joris van het Bild.  In Factis. 

 

26 nov 1605. 

Gerrijt Dirks burger in Leeuwarden, voor hem en voor Eme Dirks zijn huisvrouw;  

CONTRA Jacob Nannes als voormond over de onjarige weeskinderen van Jan Nannes. 

.. te compareren voor de commissaris….POINCTEN: 1. Oft de gerequireerde het reversaal 

van 2300 g,gld alleen concerneert; ende waardoor ende oft Gerbrens huisvrouw haar aandeel 

daarinne niet heeft. (219.)  2. Wat interesse Gerbren Jan en Aaltien Jans e.l. betaald hebben 

voor de date van de koop van de 1840 g.gld en hoeveel die onbetaalde interesten bedragen. 3. 

Wanneer daarop bij de geappelleerden de lande wijdere landen gecoft hebben is geschied, en 

de koopbrief in te eisen. 4. Waeraen Gerben Jans en zijn huisvrouw heur 960 c.gld 18 strs 

hebben genoten ende oft heur daarboven 21 car gld van de Berns resteerde. 5. Hoeveel 

landhuur gerbren en zijn wijf zijn schuldig geweest, en wat lande en jaren van de selve 

competeren.  6. Hoeveel schattinge tot last van Gerben en zijn wijff verschenen zijn. En wat 

deselve betaald heeft. 7. Oft de posten in de 20

e

 21

e

 en 23

e

 artikel  des libels voor deductie 

gesteld de gerequireerde niet in rekening zijn gebracht; ende waardoor en waarom de 

eappelleerden de selve aan Gerbren Jans en zijn wijff niet voor deductie in de kooppenningen 

vallen laten … ; als deselve tot proffijt van de landen van de gereq. aan de vs Johannes 

hebben betaald.  

220. 

 Johannes Goitsens in Austernijega,    CONTRA     Bontie Harings , geapp.  Het HOFF 

doet te niete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de 

appellant. Origineel gedaagde met zijn presentatie voor het Nedergerecht gedaan te mogen 

volstaan; en de geappeleerde originaal impt tot zijn vorderen ies niet ontvangbaar.  

220. 

Hylke Romkes, burger geweest binnen Harlingen  impt. CONTRA   Hans Eercks 

Burgemeester der Stede Harlingen vanwege de magistraat;  .. cond. de gedaagde om de 

impt. te laten ongemoeid.  

 

Cornelis Romkes te Pingjum; voor hem en als het recht hebbende van de erfg. van Hylck 

Nanne dr. zijn overleden huisvrouw;   CONTRA    Hetse Claas burger binnen Sneek; 

vanwege zijn huisvrouw. .. vooralsnog niet ontvangbaar…   

 

27 nov 1605. 

Dr. Sibrandus Siccama Secr. der stede Bolswert;  CONTRA     Mr. Andries Jacobs. In 



conv. Ged. en in reconv. eiser.   Het HOFF cond. de ged. om de req. overgelegde positien 

onder de eed van calumnia te beantwoorden, mits doende de req. rest alsvoren den eed van 

calumniae; en betalende de somma van de voorgaande contumacien; en cond. de req. in de 

kosten.  

221. 

Pieter Meines in Sint Nicolaasga vanwege Haring Thomas dr zijn huisvrouw, Anne Rentses in 

Ousternijega, vanwege Claas Thomas dr. Sipke Thomas aldaar, als erfg. van wln Ael Thomas 

dr. wed hun moeder. resumerend de proceduren  CONTRA     Bontie Harings op de Ouwer.  

Geapp. .. niet beszwaard bij het vonnis van de N.R… 

 

Olphardus Bolida D.V.M (Predikant) in Ferwerd, impt. CONTRA    Hans Douwes tot 

Ferwerd. De ged. ongehouden te wezen op de eis van de impt in te gaan.. 

 

Trijn Jonges dr e.h. CONTRA Jaike S imons dr, e.h. van Jan Dirks metseler geapp. 

In factis ante Pontiaan peremptoir. 

 

Tyaard Jacobs appellant CONTRA   Pibe Sijurdts te Roodkerk Het HOFF doet te 

niet het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie varklaart de geappeleerde, orig impt tot 

zijn eis en conclusie niet ontvangbaar; .. onverkort zijn recht … 

222.   

28 nov 1605. 

Worp Peima voor hem en als conjuncta persona voor Titus en Beijdske Peima, zijn broeder en 

zusters en voor zoveel mogelijk voor Lupck Hans dr zijn moeder; en geres. De proc. bij wln. 

hun moeder; wed. van wln. Sibe Peima.  CONTRA   Lykle Elberts tot Ternaard  Het 

HOFF verklaart de opsegginge wel en terecht gedaan; cond. de gedaagde onder de 

presentatien bij de impt. gedaan in conclusiorum libelli; om de buitendijks landen te Ternaard 

in het Smalle Weer gelegen en bij de ged. gebruikt, den impt. te relaxeren, en te laten volgen 

met de schaden etc… 

 

Hans Rinckes tot Wijckel Impetrant,    CONTRA    Uulcke Hylckes en Repke Gerbrens als 

voormonden over Naenck Otte dr. aldaar.     Verklaart de appellatie defect… 

 

Bocke Douwes deurwaarder dezen Hove;  CONTRA   Bodse Aarends in Augustinusga 

...om de impt te betalen 18 car. gld… 

223. 

Aarend Boimer  applt.   CONTRA      Hilleken Harmens dr. wed. wln. 

Frans Minnes voor haar zelven en Bartholomeus Oldeneel als voorm. over de knn. van Frans 

Minnes.    Het HOFF doet te niete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie recht 

doende de appellant. Originaal gedaagde te (leveren?) behoorlijke reversaal, en dienvolgens 

bij de leverantie te betalen 1200 dalers van 30 str. het stuk; op termijnen tussen partijen 

geaccordeerd; met de schaden en interesten… en nog 60 c.gld. des dat de geapp. zal stellen 

genoegzame cautie.  

 

Willem Stevens wonens aan St. Jacobs Par. Jan Jacobs in O.L.Vrouwenparochie, als erfg. van 

wijlen Simon Harmens, tot Harlingen.   CONTRA     Minne Freerks tot Dokkum en Minne 

Tijszn Te compareren voor de commissaris: POINCTEN; 1. Oft Tyebbe Thams heeft betaald 

de meulen in questie. En aan wien. 2. Oft deselve wederomme daaraan is betaald en bij wien. 

3. Te recouvreren de koopbrieven van de vs Tyebbe Thomas; sampt Dirck Thijsz en de cessie 

van Minne Freerks verkregen.  

224. 

Pibe Pibes tot Marssum   CONTRA    Hoite Heres, caverend voor Marij Hendriks zijn 

huisvrouw, te Marssum.   In Factis. 



 

Gerrijt Simons Potter als man en voogds voor Griet Luloffs zijn huisvrouw;    CONTRA   

Reinier Jacobs en Maritien Claas dr. tot Wolvega ged.     ..te namptificeren 300 phs gld. 

 

Jr. Willem van Zuilen van Nijeveld voor hem en vanwege de erfg van Franchoys van Sneek in 

leven burgemeester tot Utrecht, zijn veengenoot, caverende de rato.  CONTRA  Harmen 

Hendriks opt Schoter Heerenveen.    Het HOFF taxerende de schade tot 412 car. gld drie 

stuivers; 8 penningen; en verklaart deze executabel..; onverkort zijn pretentien aangaande het 

jaar 1601 aan de gemene werken bij hem voor de onverkochte venen gedaan, ende de 

triumphant tot sijn defensien in contarie…  

225. 

Jfr. Bauck Bongha wed van wijlen Jan Cornelis Tadema in Leven Grietman van 

Dantumadeel; als oldemoeder en geauth. tutrix van Auckien Polmans impt. en geëxc. 

CONTRA  Dr. Augustinus Polman (Aidge?) Polmans, suppoost van dezen Hove voor hem en 

als mede voogd van Tetke Tadema zijn huisvrouw enn in die qual. onder verband van 

goederen en intevenierende voor Oene Oenses burger in Leeuwarden.   .het HOFF casserende 

het incident (?) ord. Dr. Gijsbertus Bouritius geoccupeerd hebbende voor Oene Oenes, 

originaal ged. peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden, binnen 4 dagen nakomende.  

30 nov 1605. 

Ate Bruchts secretaris van Dantumadeel vanw. Catharina Hendriks dr. zijn huisvr. en mede 

als cur. over mr Hendrik Jans zoons jongste weeskinderen, ende Freerckien Thijs zijn 

huisvrouw,  CONTRA    De burgemeesters en Raad der stede Dokkum; vanwege de stad en 

de ged. Staten van Frld.     ..Het HOFF verklaart de impt tot zijn eis en conclusie genomen 

jegens de gedaagde niet ontvangbaar, onverkort de plaatse waarop het panwerck ten processe 

gemeld gestanden heeft; zijn recht zo en tegens de genen die hij vernemen zal om om redenen 

comp de kosten. 

226. 

Sibrant Jans, Longerhou Req.    CONTRA     Saaff Hendriks burgemeester der stede 

Harlingen; Dr. Adrianus Metius vanwege zijn huisvrouw Jetske Andries dr. ende Freerck 

Wijgers geapp.  ..Het HOFF verklaart de geapp met hun gedane presentatie te mogen 

volstaan; en de req. Niet ontvangbaar.   

 

Walte Reins n/ux CONTRA Idsart Solkema, Uulcke Gerrijts en Andries Joannis voor 

zich en voor de andere mede gecondemneerden.    Het HOFF cond. de gereq. uit hun eigen 

namen de estimatie te gedogen, onverkort de triumphant zijn recht.  

 

29 nov 1605.  

Eltse Wijbes voor hem en voor zijn broeder en zuster, Triumph  CONTRA 

Tyerck en Lykele Hanne zn; Rein buwes, Ida Buwes, en Wobbe Hiles (?) als voogd van Syts 

Buwe dr. zijn huisvrouw, en als voormonden over Feite Buwes weeskinderen.      Het HOFF 

ord. partijen voor de commissaris … POINCTEN  1. Oft de plaats Albert Feites stelle (227)     

genaamd, mede wordt in het geheel bezwaard, en gepossideerd bij Tyerck ende Lykele Hanne 

zn. in cas van negatie bij wien meer. 2. Hoe hooch de stelle van Allert Feites in de floreen van 

1511 is aangebracht en noch tegenwoordig contribueert. En so deselve mach zijn aangebracht, 

op 8 g.gls 2 strs; door wat reden de verminderinge dan is. 3. Wat en hoeveel landen onder 

Albert Feites stelle aangebracht ende alsnog (liggen?) 4. Bij wien de landen onder Albert 

Feites stelle resp wordt gebruikt, ende possideerd.    5. Onder wat stellen besten is schietende 

de landen in de 10

e

 11

e

 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19, 20

e

 artikelen genoemd van de 

triumphants possessie; in cas van appel verhaald. 6. Oft de geappelleerden resp. enige landen 

meer landen gebruiken, en onder wat stelle die contribueren. En hoe hoog ….7. Onder wat 

stellen zijn resp de landen in den 11 tm 20 en 21

e

 artikel van de gedoemde’s positien in deze 

procedure gedaan ende aldaar verhaald, of bij de triumphant gebruikt, werden ende hoe hooch 



ende aan wien deselve landen in dien solden contribueren, ende betalen. 8. Oft de 

triumphanten ook enige landen meer gebruiken, en onder wat stelle ende weer, ende hoe 

hooge, de selve indie solden contribueren ende betalen.  

 

Claas Hendriks reducent  CONTRA Douwe Jercks gereduceerde. 

.. verklaart de reducent in cas van citatie niet ontvangbaar….  

 

228   

3 dec 1605. 

Tet Douwe dr  CONTRA   De wed en erven van Harmen Rodenburch;       Het HOFF 

gehoord de eed van de req. tot versterkinge van zijn aangeven, restitueert haar naar verloop 

van tijd en accordeert haar een maand tijd om haar deductie (?)  van getuigen en cond. 

niettemin de req. in de kosten. 

Tinco van Andringha dijkgraaf van Hemelumer Oldeferd, en Noordwolde, Utingeradeel, met 

de steden en leden daaronder… en Sipcke Feeckes volm van Nijega, en Freske Rinkes 

volmacht van Elahuizum.  CONTRA    Douwe Epema Grietman van Hemelumer 

Oldepherd, en Noordwolde gedaagde. In factis. 

NOTA: 

“Op huiden is Uulcke Tijss wonende tot Tzum voor den Hove ontboden zijnde in enige 

processe bij hem begangen, in sekere proceduren voor desen Hove hangende gemulcteerd, in 

de somma van 20 g.gld; en hem gelast deselve te betalen .. commissaris ende in de stad te 

blijven tot dat deselve zijn betaald; actum 3 dec 1605.” 

 

229. 

Dr. Albert Monnikhuis en de wed. van wln. Tyerck Tijsses Triumph.  CONTRA 

Syuu Peer Lyklema dr. geass. Met Jan Jukes haar man; gecond..   .. het HOFF adproberende 

de besognien van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, ordineert dat de verkoop van 

de landen daarinne geroerd nog eenmal geproclameerd zal worden op 28 januari a.s. … en 

costeloos en schadeloos aff te doen door de tegenpartij. 

 

5 dec 1605. 

Uulke Pieters en Bauck Johannes dr. e.l te Leeuwarden; impt  CONTRA 

Marten van Naarden voor hem en Jfr. Auck Donia zijn huisvrouw, ged.  In factis.  

 

Aaff Pieters applt  CONTRA Jan Poppes door donatie het recht verkregen hebbende 

van Anna Lyuwe dr; wed. wijlen Funger Auckes, mastmaker binnen Leeuwarden, zijn mueije, 

en in die qual. voormond en sijnde het naastebloed van wln. Fopck Hillebrands, dr. ende in 

leven en de selve in haar goederen gesubstitueerd;  gedaagden.   Het HOFF verklaart de applt. 

bij het vonnis van de N.R. niet bezwaard.  

230. 

Jelle van Andringha Grietman van Utingeradeel, impt  CONTRA   De Ged. Staten van Frld.  

.. niet ontvangbaar… 

 

Andries Claas zn impetrant,  CONTRA  Willem en Gerloff Jans sampt Marij Jans dr als erfg. 

v. wln Hylck Annes dr. en mede als volmacht van Pieter Jans als erfgenaam van Johannes 

Tonis zn.  Het HOFF cond. Gerloff en Willem Jans zonen en Marij Jans dr. als erfg. van 

Hylck Jans dr. voor de ene helft en Willem Jans als volm. van Pieter Jans voor de helft erfg. 

van Jeronimus Tonis, voor de andere helft, om de impt. te betalen, de somma van 36 g.gld en 

8 str. Met de intressen vandien… 

 

Jan Claas dr. tot Beetgum als cur over Syoucke Syouckes, Triumph.     CONTRA   Pier 

Wytses te Wijnaldum ged en opp.   Het HOFF ontsecht de req. Zijn verzoek, en cond. hem in 



de kosten van de proceduren, onverkort de triumph zijn recht ten pricipale van de proc. tegens 

Hartman Jans.    

231.   

6 dec 1605. 

Frans Ewouts, CONTRA  Pieter Augustinus van der …  (Meers ? ) 

De gereq. kan met zijn presentatie volstaan en de applt. wordt het verzoek ontzegd. 

 

Abbe Poppes alsmede cur over de knn van wln. Schelte Poppes, als erfg. onder beneficie van 

inventaris, geres. de proc. bij wln. Schelte CONTRA   Jarich Heres, burge(mr?) van 

Bolsward.  Voor de commissaris; ….  POINCTEN. 1. Wat rekeningen de 

baarslieden zijn overgelegd; 2. Te recouvreren deselve en de andere saken mede aldaar 

verthoond. 3. Oft ook enige geschillen bij monde van partijen sijn verhaald daarop mede de 

baarsluiden geresolveeerd hebben. 4. Oft de percelen bij de geapp. Hier geeischt oock zijn 

gementioneerd van de baerslieden; 5. Wat resten henlieden zijn vertoond; 7. oft de metinge is 

geweest partijen qualick en t’ enemaal t’ ontscheiden sonder dat de geappelleerden niet meer 

souden hebben te pretenderen het sij alles daar in rekeningen oft met W…  geborcht. 8.  Te 

recouvreren de baer of het accoord zelve.  

232. 

Drewis Meinds te Suwameer als voogd van Frouck Wijbe dr. zijn huisvr. en c.d.r.   CONTRA 

Pieter Sytses wonend in Oudega.   Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 25 g.gld etc. 

 

Here Pijters te Wijns CONTRA Wolferd van Lezaan Grtm. van T.t. dl. en ontvanger van 

dezelve grietenij.  Het HOFF cond. de gedaagde om de impt. onder presentatie van de 

deelskosten te willen betalen de koe in kwestie, en kosteloos en schadeloos te restitueren, en 

bovendien te betalen de schaden en interesten aan de impt. door het ontberen ….   Etc. 

 

Tijske Coops dr. wed. Johannes Folkerds tot Eestrum, Req.    CONTRA    Roeloff Jacobs tot 

Burgum voor hem en mede onder inventaris voor Gosse Foppes te Buitenpost.  Het HOFF 

condemneert de ged om de req. tot haer kosten copie van de compromisse sampt naderen acte 

en aangevinge, goederen in den processe gemeldt, te doen hebben en laten volgen, en cond. de 

gereq, in de kosten.  

233.  

Jan Jans goudsmid in Sneek impt.  CONTRA    Pieter Bonnes te Sneek ged  .. te 

namptificeren 181 g.gld…. 

 

Uulke Piers burger in Leeuwarden; voor hem en vanwege zijn huisvrouw’s knn.   CONTRA 

Hylck Jencke dr. wed. Jan Tonis.        Het HOFF verklaart de ged ongehouden te wezen op de 

overgelegde declaratie van kosten te deduceren; onverkort de Req’s rechten bij nieuwe 

sententie.  

 

Gerbren Cornelis en Tyepke Hommes als volm. van het dorp Tietjerk, gesterkt met de 

dorprechters van gemeld dorp.   CONTRA Jr Wolphard van Lezaan, grtm en ontvanger van 

Tietjerksteradeel. ..te compareren voor de Commissaris van den Hove.  

POINCTEN: 1. Bij wien de landen op Tyebbe Bauwes name gesteld in de aanbreng van 1511 

onder het dorp tegenwoordig gebruikt worden. 2. Hoeveel daarvan betaald wordt in de 

floreen, aan de dorprechter , ontfanger van de vs. dorpe? 3. oft niet altijd van de gemelten 

landen deselve floreen gehad is. 4. Te recouvreren het register waarna de ontvanger van de vs. 

dorpe de schattinge althans worden en enigen jaren herwaarts zijn betaald.  

 234.  

Pibe van Hoorn, zich althans onthoudende binnen Rijsbergen; impt  CONTRA   Hylcke 

Fogles en Poppe Harings tot Sondel als curators over de kinderen en erfg. van wijlen Holle 

Rinnerds; sampt Reintie Holles als tot deze gelastigt zijnde van Uulck Rinnerds nagelaten 



weduwe wonende tot Sneek, en in die kwaliteit onder genoegzame cautie ……. 

intervenierende voor Here Agges te Hemelum.   IN FACTIS. 

 

9 dec 1605. 

Ulbe van Ailva Grtm. van Baarderadeel, als man en voogd van Jfr. Hilleke van Osinga, zijn 

huisvrouw en deze voor zijn huisvrouw’s zuster Jfr. Jelke van Osinga en als cunj. pers. en 

onder verband van goederen als erfg. mediate en immediate van Jfr. Ebil van Osinga, in leven 

huisvrouw van Pieter van Jongema.    CONTRA    Aesge Alberts en Ulbe Tyaerdts buigers als 

dijkgraaf van Wonseradeel, beiden cur. over Idts Albada.   .. niet ontvangbaar…. 

235. 

Jfr. Jel van Aelwa , nagel. wed. van Gemme van Bourmania impt    CONTRA 

Jr. Taco van Bourmania.     HET HOFF cond. de ged om de impt. te betalen de helfte van 718 

car. gld 15 str. in een partije, ende nog voor zo vele hij erfgenaam is van zijn vader, zijn 

aandeel van 5 rozenobels breder ten processe geroerd; met schaden ..etc…  En neffens 

vordere kwestien ord. partijen te compareren voor de commissaris van den Hove….  

POINCTEN: 1. Hoevele penningen Johannes Bernardi heeft ontvangen, van Wijlen Gemme 

van Burmania ende oft het de driehonderd caroli gld zijn hier bij de impt geeist. 2. Oft hij daar 

aff kwitantie aan de voorn B. heeft geist. 3. deselve kwitantie te recouvreren; Oft de impt. uit 

de goederen die zij reeds heeft bekomen oft behouden haar anpart van de … te maken.   5 Te 

doen enig staat van deselve adquesten?? Gevallen staande echte tusschen haar en de 

voorgenoemde Gemma van B. haar man.  

 

Ursula Pieters geass.met Albert Pieters haar echte man,  CONTRA    Tied Douwe dr. 

nagel.wed van Jurrien Aukes te Dokkum.   ..niet ontvangbaar.. 

236. 

Simon Simons tot Bolsward  CONTRA Jr. Carel van Nitzen.   Het HOFF cond. de 

gedaagde de impt te betalen de somma van 59 g.gld; en 25 str; met de schade etc. sedert de 

litescontestatie; en in de kosten van de proceduren tot s’HOFF taxatie. 

 

Lyuwe Jacobs en Griet Jans dr. e.l. te Marrum;  CONTRA    Lolle Heres voor hem en 

Dirckien Pieters zijn huisvrouw;  .. te namptificeren 250 g.gld. 

 

Simon Claaszn. wonend in Noord Holland;   CONTRA    Sypt Ritskes zn. Rippema 

wonend op de Jouwer bij Dokkum, en c.d.r. voor  Trijnke Harkema zijn e.h. ........ 

te namptificeren 150 dalers  en ten principale in factis… 

 

Jfr. Sitke van Dekema en Jfr. Imck van Dekema, wed. van Osingha, impt    CONTRA 

Jfr Barbara van Dekema voor haar zelfs en ….. van Ludts Dekema haar zuster.  

..rejekterende de exceptien en peremtoir te antwoorden  

237.   

10 dec 1605. 

Tonis (Toias?) Roeloffs dr. wed. wln. Henrick Jans te Kollum, Req.  CONTRA 

Rinke Olpherds , timmerman te Kollum.  Gereq.  Het HOFF verklaart dat de gereq. 

met zijn presentatien te volstaan en voorts niet ontvangbaar.  

 

Mr. Harmen Claass postulant te Bolsward, als curateur over Jouke Joannis als last en proc. 

hebbende van Fokel Johs dr. mede erfg. van Jouck Douwe dr. hun overl. moeder sampt hun 2 

verstorven broeders.  CONTRA Tyalling Joannis.    .. peremptoir te antwoorden…  

 

Jan Syurdts c.s req. CONTRA Jouke en Sibren Joukes zonen, app’den.   Het HOFF 

houdende getuigen ten processe geroerd voor bekend, reserveert de kosten tot het einde der 

principale zaak.  



 

Jfr Genoveva Rattaller geass.met Wolphard van Lezaan haar echte man;  CONTRA 

Jfr. Elisabeth en jfr. Margaretha Rattaller triumph.  In Factis . 

238. 

Cunira Bontemans geass. met Pierre Lo (Le?) Leu haar man binnen Leeuwarden; CONTRA 

Jan Bonteman en Jan Stoffels als voogd van Geertien, Pieter Bontemans dr. zijn huisvrouw, 

en c.d.r. voor Maritien Bontemans hun zuster;  

Het HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen 300 car. gld volgens hun presentatie; van de 

geconsigneerde penningen; mits stellende tot onderpand speciaal haar aanpart van de 

jaarlijkse rente van 171 car. gld; voor de impt aandeel van 100 car. gld.; te lichten onder 

genoegzame cautie de restituendo, indien sulks namaals bevonden zal mogen worden; en 

aangaande deselve 300 c.gld wijst partijen in factis in forma; Ende in reconventie recht 

doende cond. de gedaagde binnen de tijd van een half jaar van de vs 400 car. gld dat deselve 

haar vader hebbende gecompeteerd, genoegzame aanwijzinge te doen, oft andesins haar aktie 

tot deselve te institueren , ende bij gebreke van sulks haar aandeel derselver 400 gld te betalen 

met de schaden en interessen etc.. 

239. 

Hinne Fongers wonend in het Inga (Tinga?), onder de jurisdictie van Sneek. App  CONTRA 

Auck Haitse dr. als erfg. van Haitse Fongers haar vader. Te Workum.  Jfr Auck van Donia te 

Bilgaard; voor haar onder verband van goederen S.C. Vell.; gedaagde.    Het HOFF cond. de 

ged te betalen de 6

e

 part van de verhoginge van de zate bij de impt. zelve bij het ingaan 

(uitgaan?) van de barnende keersse gekocht.  

 

Auck Wopke dr. huisvr. van Henrick Willems Velsius, met adv. en consent.    CONTRA 

Jr. Schelte van Aebinga.    Het HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen na grotigheid van 

de huur ter tijde van de jaren 1564 tot 1572 zo vele landen als bij de taxatie van de heren zal 

worden bevonden te behoren; des dat de impt. op haar landen zal dragen alsulken ewige 

renten als daaruit zijn gedaan  ende dat de ged. na grotigheid van zijn huur ten tijde totten jare 

1572, mede landen in de vs zate zal genieten, verklarende de impt. tot haar vordere eis niet 

ontvangbaar.  

240. 

Jelger van Bootsma te Huizum en Hessel van Bootsma ontvanger Generaal van Friesland, 

voor hem en vanwege Jfr. His van Bootsma te Franeker, hun zuster, c.d.r. en onder verband 

van goederen erfg. van wln. Clara van Bootsma.; impt CONTRA    Jfr Jel Buma als sub 

benficio inventaris erfg van jonge Sjoerd Beima.     Het HOFF cond. de ged. de impt. te doen 

hebben genoegzame inventaris van de goederen van wln. Lyuwe van Beima, des gedaagdes 

zone, onder benificie van inventaris en daaraff te doen behoorlijke rekening en aanwijzinge, 

en uit deselve goederen de penningen daaraf, sampt de actien gerechtigheden etc…; en de 

impt. zo veel te doen hebben en laten volgen dat sij impt hun achterwezen van de onbetaalde 

en ongeleverde legaten hun impt. in kwaliteit voorschreven, uit kracht van wln Lyuwe 

Beima’s testament, competerende zullen hebben bekomen, alle deductien ..  .. falcidia..; 

onverkort het recht van de imp tegen sde crediteuren van wln Lyuwe vs.  

 

Ritske Gercx burger in Dokkum, als volm van Johannes Jens zn te Emden, voor hem en 

vanwege zijn knn. getogen bij wijlen Mints (??) Willems dr.; zijn voorwijff, geass. met 

deselve Johannes en deselve Ritske als cessie hebbende van Jan Minnolds die cessie hadde 

van Johannes Johannes.    CONTRA     Broer Claess ged.  In Factis. Binnen 2 

maanden.. 

 

Gele Jans als last en proc. hebbende van Pier Baukes impt.    CONTRA     Uulcke van 

Solckema ged.  In Factis. 

 



Pier, Watze en Doecke Anne zonen en Johannes Edes als leg. adm. van Sibbel Anne dr.  impt. 

CONTRA   Lolle Piers en Tsiamme en Jeds Heres als  voormonden over Jelte Heeres 

weeskinderen.   Het HOFF cond. de gedaagden ten respecte van de boelgoederen zijn 

ontvangen nog te vergroten met eens 25 g.gld; door het sluiten en ten aanzien van de zake, in 

q. jaarlijks voor de jaren ‘79, ‘80 en ‘81 met 40 g.gld en 2 stuivers voor de jaren 82 tm 88; en 

met 11 g.gld en 23 strs voor de jaren 90 tm 92. en met 20 g.gld drie stuivers.  

Restituerende voorts de triumphant tegens de verkopinge van huis landen in q. cond. Lolle 

Piers in plaats van de cooppenningen vandien ontvangen, te brengen huis, ruiminge en grond 

van de eigen landen en gerechtigheden, aan de vordere landen der zate in q. met de vruchten 

profijteten en servituten en emolumenten sedert den 1

e

 mei 1593 bij hem daarvan gehad en 

genoten sampt schade en interesten gehad…. Etc… tot de volle restitutie toe.  Onverkort 

nochtans zijn recht van melioratie, en verscot op de huizinge, gedaan, reserverende de 

taxatien van de vacatien bij het sluiten van de rekeninge, ende passerende Jelte Heres met de 

vooruitgave te vernoegen stleende 19 g.gld 6 str. Voor de onbetaalde boelresten, zonder dat 

hij voor het innemen derselve reeds zullen mogen worden genoten; ende voorts geroieerd 

zijnde volgens de gedaagde verklaringen van het 20 en 22 e artikel van Jelte uitgave, ende de 

130 g.gld van Lolle uitgave gesteld werde op 3 g.gld cond. de gedaagde mede hun uitgaven te 

verminderen in de artikelen 15 tm 23 en 106, 121, 127 tm 132. in Lolle Piers uitgave gesteld. 

Des dat Lolle Piers een der gedaagden de ontvang bij hem gesteld , zal mogen verminderen 

met 60 g.gld en bij hem van Jelte Heres ontvangen, en met 50 g.gld 3 strs als bij hem in 

boelgoed gecoft is; en respektievelijk ontvangen,  als mede gehoord hebbende de eed van 

Doecke Annes, een der triumphanten, te verminderen met de 74

e

  en 77

e

 posten, en nog eens 

met 35 car. gld; 14 str aan Tyerck Wytses; onverkort de gedaagden tegens malkanderen; zo zij 

vernemen zullen  en verklaart de tr. tot hun vordere eis niet ontvangbaar,  

242. 

Foppe toe Grovenstins Rd. Ord. In dezen Hove CONTRA    Eernst van Grovenstins.  

Het HOFF cond. de gedaagde de onder ede gepresenteerde nadere cautien .. zijn oppositie tot 

defensie van 889 g.gld en dit costeloos en schadeloos aff te doen; ordonneert voortd dat de 

executie ter selfder somme zijn voortgang zal vinden, voorbehouden nochtans zijn recht ten 

pricipale tot deductie, en om redenen compenseert de kosten; voorts over verder kwestien 

nogmaals te compareren voor Sakema, die hen zal verenigen, anders onder overroepinge van 

de samptelijke erfgenamen van wln. Idzart te Groevstins en Ties van Oenema partijen ouders, 

henlieden te verstaan , sluiten, mitsgaders liquidatie maken … 

 

Sick Poppe dr. wed. van Dirk Durks te Sneek, voor haar en de kinderen  CONTRA 

Wijbe Ulbes te Folsgare, Dirck Kistemaker en Pibe Hillebrands,  niet ontvangbaar.. 

243. 

Aebe Allema tr. en req.   CONTRA Tyard Folkers te Buitenpost.    In factis. 

Sibe Piters als voormond over romke en Oene Gerrijts zonen; geass met deselve. 

CONTRA   Syrck Syrcks tot Groningen. In factis binnen 2 maanden. 

12 dec 1605. 

Anna van Tongeren wed. van Reinier Brandenburch, binnen Leeuwarden, voor haar en de 

kinderen.   CONTRA   Dedde Sakes op het Heerenveen. IN Factis. 

 

Griet Bocke dr. wed. van Gerrijt Gerrijts te Rotterdam, als wett voorst van haar kinderen en in 

die qual. erfg. van wln. Siberch Pieters in Dokkum     CONTRA    Tijesse Douwe Banga te 

Hantumhuizen. Ged.  In Factis. 

244. 

Hans Lyuwes burger van Bolsward, als voogd van Feik Gerloffs dr zijn huisvr. CONTRA 

Jr. Hessel van Feitsma voor hem en zijn huisvrouw.  .. rejekteert de exceptie.. 

 

Ulbe Gerrijts van Holwerd,  CONTRA Bartholomeus Frederiks  In Factis. 



 

Feck Harmens tot Lutkewold als oom, voorm. en curateur over de weeskinderen van Reinier 

Harmens en Antie Pieters dr. en in die qual. zijn naastebloed.  CONTRA   Hintse Reins te 

Kollum en Auke Sipkes onder de klokslag van Kollum.  In factis; 3 mnd. 

DOORGEHAALD 

Aarend Martens en Lijsbet Vassan e.l. te L’warden als ex. donatio van wln. Dirck Willems 

herbergier erfg. van Jan Willems Koebrugge zijn  broeder.   CONTRA    Trijn Jonge dr. als 

cessie en transport hebbende van Syoucke Ryurdt Banterts die cessie had van Wopke 

Ryuurdts Bandts, en Tseets Broers dr. geprefereerde crediteuren op de goederen van Simon 

Gerrijts. 

245. 

Claes Uulkes tot Kollum impt.en ged. in conv. en reconv. resp.  CONTRA      Gerrijt Radijs 

deurwaarder van dezen Hove, Doitse Ritskes, Lambert Jans en Willem Laurens ged. in 

reconv. en eisers in conv.  Het HOFF cond. Doitse Ritserts  alle attentaten van de executie 

ter contemplate ? van 100 g.gld in qlt in q. costeloos en schadeloos af te ddoen; en de impt 

met de oorzaken van dien met de executie te laten ongemoeid, en de impt. te betalen alle 

schaden daarover gevallen, en de kosten tot s’HOFFs taxatie; en overigens niet ontvangbaar; 

in reconventie het salaris en de kosten van de deurwaarder en verdere kosten tot 55 g.gld; 

cond. de ged. de deurwaarder te betalen; onder deductie van 2 ll 16 str; door de impt 

ontvangen; verder niet ontvangbaar, …etc. 

 

Anna Pieter van Beringens wed. tr. CONTRA    Griet Joachimus dr. geass. met Johannes 

Idts zn haar man.  IN factis. 

 

Sipke Ryurdts in Harlingen als bij test benoemde en geauth curator over wln. Rijurdt Wopkes 

nagel. weesknn.   CONTRA 

Doede Sickes burger in Harlingen.  ..niet bezwaard bij het vonnis van de N.R.   … 

 

246. 

Siju, Pier Lijklema dr. wed. van wln. Vincent Vincents; reass. De proc. bij haar man. 

CONTRA Hette Piers Lyklema als vader van zijn kinderen bij Rints Fedde dr zijn overl. 

huisvrouw.  .. door het vonnis van de N.R. niet bezwaard. .. 

 

Kempo Tabes tot Holwerd als geauth. cur. tot de kinderen van Hans Sakes,    CONTRA 

Claas Martens te Dokkum.  Cond. de ged de impt te betalen 439car.gld en 10 strs met 

schaden etc… 

247   

12 dec 1605. 

Joachim Aemkes wonende in de Omlanden,   CONTRA    Sibrand van Welthe (?) tot Weidum 

..de ged de impt te betalen 230 c.gld met de schaden etc…tot de volle betalinge. 

 

Aarend Boymer tot Beckum applt CONTRA Jantien Jans binnen Leeuwarden. 

..door het vonnisse van de N.R. niet bezwaard. .. 

 

Mr Abelus Frankena en Jfr Margriet van Naarden e.l.;  CONTRA    De Ged. Staten van 

Gron. Omlanden, interv. Voor Claas Ubles en Jurien Jukes. Ged.     ..niet ontfangbaar…  

 

248. 

Ryurdt Pieters Bandts en Lijsbet Gerbrands dr. burgers in Leeuwarden,  CONTRA 

Claas Frans zn lakenkoper en Geertien Harmens dr. en Frans Jans zn. Chirurgijn en Hilcke 

Atse dr en Claas Atses c/u in L’warden.  ..ontzegt de tr. zijn verzoek..  

Bauck Gerrijts dr. e.h. van Hopman Wijbe Gerrijts als conj. pers. Van Douwe Jayema haar 



broeder, impotent zijnde,  CONTRA    Andries Hiddema te Wier ; en Douwe van Sytsma 

grtm. van Idaarderadeel; Het HOFF cond. Andries Hiddema om hem te laten authoriseren als 

curator over Douwe Jayema en zijn goederen; des dat de impt. volgens haar belofte van haar 

vader in zijn dood hadde gedaan, opsicht te hebben op Douwe haar broeder, verklarende 

vorders haar niet ontvangbaar tegen  Douwe Sytsma. 

249. 

Lyuwe Jukama Rd. Ordinaris in de Hove, als man en voogd van Tiedke van Bourmania 

CONTRA Jfr Margaretha van Botnia wed. wln. Rienck van Cammingha en Jacob van 

Marssum.  .. niet ontvangbaar..  

 

Mr. Harmen Jans organist te Sneek, voor hem en als conj. Pers. Van Jantien Jans dr. zijn 

moeder, te Kampen; Mr. Jan Jans organist te Zwolle en Aarend Jans organist te Kampen zijn 

broeders en c.d.r. onder verband zijner goederen; en hem sterkmakende en in die q. erfg. van 

Fedke Aloffs dr; en mitsdien voor 1/3 mede-erfgenaam van wijlen Aleff Ale zn. in leven 

gewoond hebbende tot Roordahuizum; impt. in conv. en ged. in reconv. CONTRA   Wijts 

Wijaarda wed. van Aleff Sakes Aelwa, te Sneek; voor zich en als moeder en leg tutr. over 

Bauke en Anke Aelwa als erfg. ab intestato van Fedke Aelwa haar dochter resp zuster, en van 

het kind bij de vs. Fedke achtergelaten.  Het HOFF verklaart de impt. mediate erfg van 

Fedke Aleffs Aelwa, dienvolgens cond. (250) de ged. de impt te leveren pertinente 

inventaris, met eden gesterkt van allen goederen bij wijlen Aleff Sakes Aelwa achtergelaten 

goederen, en daarvan een gerechte derdepart doen hebben, en te laten volgen hen ook 

rekenschap te doen van de administratie van die goederen, en bewijs en rekenschap in 

reliquis, bevonden en gelijke derdepart te betalen; alles met schaden etc…. in in reconv. 

Verklaart de impt. niet ontvangbaar… 

 

Jelger van Feitsma, Raad en rentmr. generaal van Frld , impt CONTRA   Bauck 

Jelgersma wed. wln. Haie van Gaikema wonend op Rensmageest.    ..het HOFF cond. de 

ged om onder de presentatie in het 29

e

 artikle door de impt gedaan te betalen voor ijder der 6 

pondematen lands de summa van 75 g.gld; met schaden etc.. Ende daar beneffens 4 jaren 

landhuur tot 10 phs. gld jaarlijks etc.. 

 

14 dec 1605. 

Fedde Sytses Jelgersma burger in Leeuwarden;  CONTRA   Pibe Douwes aldaar. Geapp.  

…niet bezwaard….  

251. 

Dirck Jacobs te Oosterend en Jan Jacobs en Freerck Jans te Bolsward. Applt CONTRA 

Taecke Taeckes als voogd van Teed Simons dr zijn huisvrouw, geapp. In factis binnen 2 mnd. 

 

Mr. Jan Liwes chirurgijn binnen Leeuwarden,  CONTRA 

Rijurdt Pieters Bandts  ged. .. te namptificeren 12 dalers.. 

 

Johannes Uulcke te Steens als voogd van Tijurdtke Jans zijn huisvrouw, en c.d.r.    CONTRA 

Georg Vrijheer van Scharzenbergh en Vrou Doed van Holdingha e.l.  ged. 

..te namptificeren 70 g.gld… 

16 dec 1605. 

Fed Tijards dr. wed. Folkerd Gerrijts;    CONTRA   Syucke Folkerds dr. e.h. van Rijurdt 

Pieters gass. met deze , haar man en Atke Tyards dr. e.h. van Fedde Jelgersma, en geass. met 

hem  In Factis. 

252. 

Eelke Rienks te Blessum;  CONTRA Pieter Roelofs secr. van Leeuwarderadeel;  

Het HOFF cond. de gereq. om de Req. onder de presentatien gedaan in zijn requeste, te doen 

hebben en laten volgen het boelregister in het request genaamd; en te gehengen en gedogen 



dat de requirant de inhoud van deselven invordert, of andersins laat invorderen.  

 

17 dec 1605. 

Pieter Gerrijts Camper binnen Leeuwarden;   CONTRA Liuwe Rinnerts en Claes Simons 

binnen Belckum;  Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen voor 2/3

e

 parten de geeiste 

1000 C.gld. in de ene partij en 16 in de andere partij; of anderszins de eiser te garanderen, 

kosteloos en schadeloos te ontheffen; verklarende de impt. tot zijn vordere eis niet 

ontvangbaar; onverkort zijn recht van de resterende derdepart jegens Claas Rinkes; zo hij 

vernemen zal en verklaart dezelve Claas in zijn defensien contrarie. En voorts niet 

ontvangbaar.  

 

Goeitien Lykles; wed. van Cornelis Swartien voor haar en als wett. voorst van haar kinderen;  

CONTRA  Joachim Ennes en Anna Jans dr. burgers en herbergiers binnen Leeuwarden.  

.. te namptificeren 167 C. gld en ten principale in factis in forma.. 

 

18 dec 1605. 

Hans van Sichem binnen Leeuwarden;    CONTRA  Feite Simons, burger aldaar; curator over 

Benedictus Wijbe Adsma;  ..rejekterende de exceptie, cond. de ged. peremtoir te 

antwoorden..  

 

Lykle Sakes burger en Apotheker binnen Sneek, als m.e.v. van Bauck, Fedde dr. Regnalda, en 

in deze qual. erfg. van Fedde Aukes Regnalda in leven Grietman van Doniawerstal; zijn 

vader; en door scheiding en deling het recht hebbende van de andere erfg. en Rixt Idse dr. zijn 

moeder impt. en geexc.  CONTRA        Rein Sipkes  te Ter Oele.  .. rejekteert de 

exceptie. 

 

Jacob Aedgers tot Jorwerd impt   CONTRA    Gerbren Folkerds te Oldeboorn ged.    In Factis. 

 

Trijnke Hemmes e.h. van Nicolaas Ens, secr. van Leeuwarderadeel;   CONTRA   Gabbe 

Pieters tot Bolsward, caverende voor Ida Hemme dr zijn huisvrouw. (Of: wat meer voorkomt 

bij de klerk in deze Quaclap: de “e” van Hemme te lezen als o, het kan dan Homme zijn.) J.P. 

.. te namptificeren 100 g.gld  

254 

Rein Itsens burger in Bolsward  CONTRA Pieter en Rein Itsens te Lyons; voor hen 

en c.d.r. voor de kinderen van  Eets Itsens dr   IN Factis. 

 

Rein Itsens en Folk Lolke dr. e.l. burgers in Bolsward.  CONTRA   Peter en Itsen Itsens 

voor hun en Itsen als volmacht voor Rixt Uulke dr zijn e.h.   IN Factis. 

 

19 dec 1605. 

Simon Jacobs  en Griet Pieters dr  e.l. te Lyons, impt   CONTRA   Jan Ryurdts te Winsum en 

Eylerd Gerrits te Baium.  In factis te wijzen binnen 8 dagen. 

 

Margareta Boelema huisvrouw van Willem Jans,  CONTRA    Gerrit Radijs, eerste 

deurwaarder van dezen Hove; en Augustinus Polman adv. voor dezen Hove.  Het HOFF 

cond. de gereq. het gedane arrest sampt de verkregen surseantie, resp. kosteloos en schadeloos 

af te doen.  

255. 

Doitse Ritserts burger in Leeuwarden;   CONTRA Eets Syurdts dr. wed. van Ulpianus Ulpii; 

voor haar en haar zoon,  Het HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter, en bij 

nieuwe sententie recht doende cond. de applt originaal om de geapp.; originaal impetrant 

vanwege haar zoon te betalen de somma van 16 g.gld en voorts niet ontvangbaar; en in 



reconventie verklaart de app. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Willem Gerrijts biersteker te Sneek, voor Hen en zijn huisvrouw,  CONTRA 

Tyaerd Pieters en Grietke Andries dr. mede aldaar;  te namptificeren 125 g.gld.. 

 

Trijn Pieters dr. wed. wln. Mr. Hidde Folsgara; in leven adv. v.d. Hove; als wett. 

voorstanderse van haar zoon bij Harmen Hiddes  CONTRA   Abbe Jouckes te Folsgara  

Het HOFF verklaart de gedaagde contumax; …. Houdende de overlegde huurcedul d.d. 2 mei 

1604 voor bekend cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 25 g.gld met schaden 

etc… ; Verklarende mede de opsegginge van de landen wel en terecht gedaan, cond. de 

gedaagde om deze met St. Petri ad Cathedram (21 febr.) te relaxeren; en cond. hem in de 

kosten…  

256. 

Philippus van Tongeren   CONTRA  Andries Jarichs te Hemelum; ged. Het HOFF houdende 

het overgelegde handschrift d.d. 25 maart voor bekend cond. de ged. om de impt. te betalen 

14 g.gld.  

20 dec 1605. 

Jacob Beima  req.   CONTRA   Lijuwe Buwes  geapp.   .. gehoord de eed van de req, 

waarbij hij verklaard heeft zijn verzoek met omnio …leguandi gedaan te hebben restitueert 

hem tegens verloop van tijden en gunt hem de tijd van een maand om zijn produktie te mogen 

doen.. 

.257. JAAR 1606. 

De eerste rechtdag in het jaar 1606 is geweest op 21 januari. 

22 jan 1606. 

Hein Lyuwes req.  CONTRA Dr. Suffridus Nijenhuis.   .. ongehouden op de eis in 

reconventie te antwoorden.. 

 

Doitse Ritserts burger in Leeuwarden   CONTRA Elisabeth Syurdts wed. van Ulpianus 

Ulpius te Oosterlittens voor haar en haar zoon.  ..het HOFF doet teniete het vonnis van de 

nerderrechter, en bij nieuwe sententie recht doende cond. de geapp. de originaal impt. te 

betalen 52 car. gld. 11 strs. onder deductie van 3 nieuwe rosenobels met schaden etc…; en de 

impt. verder niet ontvangbaar. Onverkort zijn recht op 9 car gld volgens overgelegde 

specificatie.  

23 jan 1606. 

Harcke Minnes tot Bolsward als voogd van Tieme Johannes dr.  Doyema, zijn huisvrouw, en 

Claas Breff….. ? aldaar als voogd van Trijn Johannes dr. Doyema zijn huisvr.  CONTRA 

(258) Syoucke Ryurdts Bandts en Aele (Vlek) Frans zn. beide weesmeesters in Franeker; 

voor haar en vanwege Carel van Stenstera, en Paulus Gemmenich secr. aldaar. Geapp. 

 Het HOFF cond. de gedaagde om aan Harcke Minnes in zijn qlt. te betalen en laten volgen de 

somma van 300 g.gld; in de ene partije en 200 C.gld in een andere partije, ende aan Claas 

Breffs zo hij produceert, de somma van 900 Car gld met schaden etc… waarbij de req. mede 

gehouden zullen worden om penningen onder genoegzame cautie daar te brengen. 

 

Douwe en Juw Haringsma  CONTRA     Jfr. Gerland van Haringsma, op de Joure wed. wln. 

Homme Hoitema gewezen voorm over wln. Haring van Haringsma, weeskinderen, ende 

Uulcke Solkema als voogd van Jfr. Auke Hoitema zijnhuisvr. En zij tesamen erfg van Homme 

Hoitema hun resp. man en vader.       .. te compareren voor de commissaris….  POINCTEN: 

1. Te recouvreren de preferentie bij de here Godefridi uitgesproken van de crediteuren van 

Haring Haringsma. 2. Van gelijken de documenten en bescheiden der crediteuren, sampt de 

akten daarop gevolgd  en speciaal de brieff onder Joucke Stenstera berustende en wie deselve 

schuld betaald heeft.  (258)  3. Voorts te informeren uit wat oorsake rijst de schuld ter somma 

van 655 g.gld Jfr. Gerland Haringsma van Haring, Hartman, Bauck en Tsieets Haringsma 



ge… hebben. 4. Hoevele landen andere personen behalve de requiranten olden in Gralda 

hebben toebehoord, voor date van de verkopinge en daaraf te recouvreren de brieven en 

bescheiden; 5. Van gelijken de koopbrieven van de 6 pondematen in Questie; ende mede van 

de zate in Kolderwolde. 6. Hoe groot de landen van beide saten zijn, en bij wie de huren 

daaraff ontvangen zijn, tot wat somma en voor hoeveel jaren. 7. Wat Gralda zate en de andere 

verkofte landen van date voor de verkopinge als huur hebben opgebracht, en bij wie deselve 

landen zijn ontvangen, en van gelijken van de huren van de huissteden in Heech. 8. Uit wat 

oorzaken de resten van de boelgoederen niet zijn opgenomen en offt de req. daaraff iets 

hebben opgenomen. 9. Oft daar geen inventaris of beschrijvinge is gedaan van Hetman 

Haringsma’s goederen; indien ja, deselve te recouvreren en indien niet daarvan alsnoch staat 

te maken sampt van de schulden bij de vs. Haringsma nagelaten. 

 

24 jan 1606. 

Holle Syurdts binnen Leeuwarden als last en procuratie hebbende van Coop Gerrijts zijn 

huisvrouwe vader, en in die qual. cessie hebbende van Wijger Quirijns.  CONTRA  

Auck Rispens voor haar zelve en als moeder en wet. voorst. van haar kinderen bij Sipke 

Abbema; haar wln. man.  .. te namptificeren 430 g.gld 14 strs. 

260. 

Inne Innes, burger in Leeuwarden voor hem en caverende voor Benedictus Dirks zijn 

halfbroeder, en als last en proc. hebbende van Trijn Gale dr. op Terschelling, zijn moeije,  

CONTRA De weesmeesters van Leeuwarden.  (---) 

 

27 jan 1606. 

Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel; als cur. over het sterfhuis van Jencke 

Uublis en Fop Hotse dr; en in die qual. cessie van Epo Heris en Sibt Douwe dr.  te 

Smallebrugge.   CONTRA Taecke Sibaits ? (Sibrants?) en Frouk zijn huisvrouw; ged.

 ..ongehouden te wezen op de eis van de impt te antwoorden  

 

Andries Hennis ? burger te Hindelopen; als man en voogd van At Gerbrens dr. impt. 

CONTRA Pieter Wijbes als vader en leg.adm van zijn knn bij Hester Gerbrens dr.; en 

Jarich Hans voor hemselven en tesamen gecaveerd hebbende voor hun mede erfgenamen.  

IN Factis, binnen een maand…. 

 

261. 

Rinse Pieters wonend op de Joure, bij Dokkum, Als m.e.v. van Bets Simens dr. zijn e.h.; en Is 

Jelle dr. en c.d.r. onder verband van goederen en renuntieatie beneficii divisionis caverende de 

rato.  CONTRA Teed Annes te Boxum.  IN Factis.  

 

29 jan 1606. 

Bedts Jans dr. wed van Aebe Wierds te Dokkum, voor haar en de knn. bij vs. Aebe getogen. 

CONTRA Gerloff Martens te Jorwert, ..rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden;  

30 jan 1606. 

Gr. Martinus Eyben als voogd van Auckien Verutius (?) zijn huisvrouw;  CONTRA 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden.  In Factis. 

 

Douwe van Epema Grtm. van Hem. Oldeferd en Noordwolde   CONTRA    Frieske Rintses 

tot Elahuizum.  In Factis. 

262. 

Philips van Tongeren als Cur. voor Gatse Hopperts te te Hennaard; impt.    CONTRA 

Pieter Stellingwerff secr. van Hennaarderadeel,  .. rejekteert de exeptie en per.. te antw.. 

 

Heintse Wolters te Terwispel, als vader en leg. adm. van zijn knn. bij Hijlck Syds dr.; en 



Popcke Sydses als man en voogd van Anna Syds dr. zijn e.h.; zijn e.h. en als mediate en 

immediate erfg, van Sibr(ich) ? Kempe Douwes, hun resp. moeder en oldemoeder. Impt 

CONTRA    Mr Ocke Broersma adv v.d.Hove en Jantien Boelema wed van wln Menno 

Broersma en leven adv. v.d.Hove, als erfg. ab intestato van haar kinderen bijn hem getogen. 

IN Factis. 

 

Pieter Jacobs tot Oldegaa in de Noordwolde, applt. en Potte Reins op Harich. IN factis. 

263  

31 jan 1606. 

Hans Slemme in de Oldetrijne,   CONTRA   Arentien Rugers ! tot Balk.  .. niet bezwaard bij 

het vonnis van de N.R. ... 

 

Engel Jelle dr. wed. Hans Claas zn Brantsum   CONTRA Sicke Sibrands zn Adema, te 

Scharnegoutum, als m.e.v. over Jelke Foppes Syoelema.    Het HOFF verklaart de impt tot 

zijn defensien en  (re) -prochen? niet bezwaard; en cond. de ged in de kosten.. 

 

Cornelis Willems aan St. Anna Par. voor hem en als wett.voorst van zijn knn. bij Jantien Sibe 

dr. en c.d.r. voor zijn stiepkinderen, bij de vs. Jantien en Watse Pieters in echte getogen. 

CONTRA Engbert Dirks en Jantien e.l.; en hem in dezen sterkmakende (264) 

En intervenierende voor Willem Radijs Deurwaarder van den Hove.   Het HOFF verklaart de 

cautie      …..   sufficient; en cond. de gereq. te gedogen dat de executie van de sententie van 

den 20

e

 dec l/l. gevallen , haar voorgang zal vinden. 

 

1 febr 1606. 

Jan Henricx ontvanger der kloosteropkomsten; van veen (….?) en speciaal hiertoe gelastet 

door de Heren Gedeputeerden. CONTRA     Pieter Oeges tot Sondel, als cur over het 

oudste weeskind vann Rein Waltes, en als volm. van Lykle Waltes; te Balck, voorm over het 

jongste weeskind Rein v.s.; en geintervenieerd voor Wijbe Claas zijn huisvrouw, res. de proc. 

bij Homme Jacobs als volm. van Rein Waltes gesustineerd.  ..niet ontvangbaar…  

 

3 febr. 1606. 

Pieter Oeges te Sondel als cus over het weeskint van Rein Waltes, en als volm. van Lijkle 

Waltes, te Balck als voren;  CONTRA   Nolle Hisses als geauth. Cur. over Walte’s 

goederen.  ..bij de baar niet bezwaard.. 

 

Dr Augustinus Polman en Tetke Tiaardema e.l.;  CONTRA    Jfr. Dorothea van Aelwa 

interv. voor Sibrand Bongha haar zoon.  ..boven de sententie d.d. 20 dec nog te betalen 

186 car.gld  met schaden etc.. 

266. 

Homme Jacobs wonende in de Gasmer, als last hebbende van Pieter Oeges, en Lykle Walte 

zn; als voorm o.d. knn van Rein Waltes impt.   CONTRA     Jelle Uulcke ter Horne voor hem 

zelven en mede intervenierende voor Offke Hansma,  ..het HOFF verklaart de impt tot 

zijn genomen eis en conclusie niet ontvangbaar; onverkort zijn recht tegen de gedaagden en 

neffens de restitutue van de 135 g.gld  met de interesten etc….  

 

Taecke Harmens en Hylck Tyards dr. te Bolsward,  CONTRA    Jurgien Tyards en Tseeds 

Botte dr te Smalle Brugge.  Het HOFF cond. Jurgien Tyards te betalen de impt 300 g.gld 

met de schaden; en voor de eis tegen Tseeds Botte dr. niet ontvangbaar; en mede in de kosten 

van het proces.  

267. 

Wijbe Pieters CONTRA Pieter Bonnes burger in Sneek. Het HOFF cond. de ged. de 

impt. om wat hem boven de sententie van 15 juli lestleden is toegewezen, de somma van 134 



g.gld te betalen.. 

4 febr 1606. 

Reynsch Idse dr. wed. van Jan Syurds; op het Nijeland ; Triumph   CONTRA     Pieter Sipkes 

burger in Bolsward, voor hem en als voogd voor Geert Gerbens dr. zijn e.h. In factis , 

ord. De triumphant in middelijken tijden de gecond. te doen verdachvaarden tot interpositie 

van decreet.  

 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden; als last en proc hebbende voor Claas 

Dirks  tot Nijkerk en Imck Dirks dr zijn zuster te Bilgaard.  Impt  CONTRA 

Douwe en Harmen Lyuwes gebrs. te Nijkerk in Dongeradeel.  ..het HOFF verklaart de 

impt. voor de gerechte helfte erfg. van Geert Harmens dr. partijen moeder; dienvolgens de 

ged. de impt. te leveren behoorlijke inventaris met ede gestaafd, van de achtergelaten 

goederen, en daaraff hem te doen hebben en laten volgen hetgeen bevonden zal worden ter 

causa van sijn legitima en andersins te behoren, met de vruchten en emolumenten en schaden 

en interesten…  

268   

5 febr. 1606. 

Reinsck Idse dr wed Jan Syurdts op het Nieuwland Reducente,   CONTRA   Trijn Sipck dr 

wed Tyard Watses, haar leste man in Idsegae,  IN Factis. 

 

Tyaerd Haersma als mede erfg. van Sibolt Haersma, en Taeds Tyaerds dr. e.l.  CONTRA 

Simke Simkes te Wommels, Albert Claes tot Cornwerd, als mede erfg. van Eelck Wijtse dr; 

huisvrouw van Gerrijt Harmens, te Cubaard, als het recht hebbende van Eelck vs.  IN Factis. 

 

Fokel Wolters wed. van Claas Tiara, Triumph.  CONTRA      Pieter en Tyaard 

Tiara, en dr Dirck Liuwes voor zijn kinderen bij Catharina Tiara, en Dr. Wilhelmus Velsius 

als voogd van Eene Tiara zijn huisvrouw, in die q. uit kracht en accoord, .. betreffende 

goederen van Claas Tiara…  Te comparern voor Hania, indien niet, staat te (269)   maken van 

de req. kinderen tegenwoordige opkomsten en lasten, ende in reconventie wijst partijen in 

factis.  Het HOFF heeft Sakema Rd. Ord  opgedragen te adsisteren. 

 

6 febr 1606. 

Fed Tyaerds dr. impt   CONTRA Sijuke Folkerds gedaagde,     ..het hoog gunt de ged. 14 

dagen voor zijn produktie.. 

 

7 febr 1606.   

Jfr His van Hermana wed. Schelte van Tsiaarda, impt     CONTRA     Johan van Hermana 

voor zich zelven en voor zijn zuster Wijck v. Hermana en zijn broeder Hessel van Hermana. 

Het HOFF verklaart de impt. voor de zesdepart mede erfg van wijlen Jonkvrouw Riem van 

Hermana haar moeije, cond. de ged. te leveren perfect inventaris, van de goederen bij haar 

achtergelaten; en te doen hebben en laten volgen een gerechte zesdedeel..   

270. 

Dirck Reiners voor hemzelven en als voorm. over het weeskind van wln Jacob Reiners en 

Berentien Clase dr. e.l.; en intervenierende voor Gerliffke Dirks dr.  CONTRA 

Erasmi Sibrands en Hylck Lyuwedr. e.l. te Leeuwarden.  ..niet bezwaard bij het vonnis van 

de N.R….. 

Mirck Bonnis burger in der IJlst;  CONTRA  Tyard Dirks c/ux IN Factis;  

 

Dirck Isnouds (?) brouwer binnen Delft; als cessie hebbende van Pieter Piers (Pens?) en Ael 

Julis burgers te Leeuwarden.    CONTRA   Jan Pieter Coq cipier, voor hem en als vader en leg. 

adm. voor zijn knn. bij Gertien Harmens dr. zijn overl. huisvrouw.   IN Factis. 

 



Idts Bulis als last hebbende van Bule Idts zn en Perck Broers dr. e.l.; zijn overleden olderen ;  

CONTRA Haring Buwes voor hem en als volmacht van Tyalling Schelte zn. als leg. adm. 

van May Tyallings dr. zijn kind, bij wijlen Ansck Buwe dr. zijn overl. e.h. getogen.  In Factis. 

271.  

Sioerd Jeltes burger in Leeuwarden voor hem en voor zijn medepachters van de ?lenen? van 

het half jaar van 1603. te meie ingangende;    CONTRA    Jacob Epe zn. Algara te 

Workum.  IN Factis. 

 

Ate Nannes Bockema te Belckum en Lol Nanne dr. binnen Leeuwarden; ab intestato erfg. van 

wln. Jeske Hania; hun nichte en zusters dr. Naen Nanne dr. getogen impt.  CONTRA 

Joost Sibrens als wett. voorst. van Joost zijn zoon te Harlingen.   IN factis. 

 

Wubbe Luities als man en voogd van Jantie, Simon Buwe dr.  en Pieter Douwes als man en 

voogd van Claar, Simon Buwes dr.  en zijn beiden als conj. Pers. voor Uulck, Simon Buwe dr. 

hun huisvrouwen zuster; allen erfg. van Simon Buwes en en erfg. van wln Oene, Simon 

Buwes zn hun broeder,  CONTRA Jan Montis voor hemzelf en c.d.r. voor Willemke 

Jobs dr en Rixt Monte dr. zijn zuster.   Te compareren voor de comm. van den Hove;  

(272.) ….. indien niet te recouvreren des impt. olders koopbrieven in de libelle ten processe 

gementioneerd, met de pricipale rekeningen van de eerste juni 1568, onder copia copia in den 

proceduren vertoond, en de produktie van Jan Lamberts mitsgaders de produktie en de 

antwoorden van Sytse Hessels door cessie en condemnatie van deselve verkregen; …. En 

voorts op zekere POINCTEN te infomeren: 1. Hoe lange de impts olders hebben gepossideerd 

gehad de huizinge, met de annexen, samt de zate en de landen. 2. In wat voegen der 

gedaagden vader vandien heeft …. ?   

 

Jacob Aedgers tot Jorwerd, impt   CONTRA  Gerbren Folkerds tot Oldeboorn.  ..rejekteert 

de exceptie…. 

 

De erfgenamen van Hid Haarsma en haar crediteuren   CONTRA Ennius Bijma ged. 

 ..het HOFF verstekt partijen van vordere productien, salff salff hetgeen ontfangbaar zal 

zijn.,Wat binnen 6 weken ingewacht wordt.  

 

10 febr 1606. 

Philippus Foppes te Huins,  CONTRA   Focke Fockes als wett. adm. der geestelijke 

goederen tot Lyons.  IN Factis. 

273. 

Freerck Claas zoon te Amsterdam, als cessie hebbende van Marten Tyaerdts en Trijnke 

Croms (??) in leven e.l.;   CONTRA Jelger van Feitsma, Raad en Rentmeester der 

Domeinen in Frld.; en intervenierende voor Hessel Feitsma zijn zoon. Het HOFF cond. de 

ged. de impt. te betalen een Poll…. Gelfte (?) , met de schaden, en de impt. verder niet 

ontvangbaar. Nochtans een verschot van 25 g.gld..  

 

Pieter Taeckes tot Jorwerd, als mede crediteur van Tyerck Pieters Teetlum. CONTRA 

Lambertus Adriani, postulant binnen Leeuwarden.   ..het HOFF cond. de gedaagde, om te 

doen rekeninge en bewijs van de administratie die hij heeft gehad van de goederen van wln. 

Tyerck Pieters. En voorts niet ontvangbaar. 

274. 

Minnerd Hessels als man en voogd van zijn huisvr. res de proceduren als erfgenaam van Botte 

Tietes, in leven te Bosum.  CONTRA    Mathijs Sickes executeur van Wijmbritseradeel; en 

Pieter Willems altans man en voogd van Feick Willems dr; vanwege haar knn. bij wln. Claas 

Willems getogen..  ..Het HOFF cond. M. Sickes te betalen de req. de somma van 25 g.gld; 

met schade en etc…; en voorts niet ontvangbaar.. 



 

Aarend Martens en Lijsbet van Raad e.l. burgers in Leeuwarden; als ex donatione van Dirck 

Willems Koebrugge, en leven erfg van Jan Willems Koebrugge.  CONTRA       Trijn Jonge 

dr.; als cessie hebbende van Syoucke Ryurdts Bandts; en Tyets Broers dr.; resp gepref. cred. 

van Syurdt Gerrijts.  ..te compareren voor Lyklema:   POINCTEN: 1. Oft de 507 Car. gld 

van Tsiets Broers herkomende met interesten vandien; iten 100 g.gld Wopke Syurdt Bandts 

oorspronkelijk toebehoord hebbende mitsg. de eenhonderd g.gld die Here Eijssinge toe 

behoorde, eensgelijks met de interesten ten tijde van de uitspraken van Godefridi gedaan noch 

executabel zijn geweest ofte met en hoeveel. 2. Hoeveel de koopschat van de halve zate bij 

Trijn Jonges dr. als eintlijke possessie gekocht, bedraagt, en aan wie deselve betaald zijn. 3. 

Door wat oorzaken de akte van 8 nov 1593 waaraff copia, ten processe overgeleverd is; en de 

principale stijgende ter somma van 418 g.gld Here Eissinge en Trijn Jonges vertekend ; wien 

de voorgestelde is (?) 4. Oft de 125 g.gld bij Jelle Andringha aan Stijnke Ryurdts  geroerd niet 

zijn geproduceerd, van de koop van landen, ende oft deselve landen toebehoord hebben Trijn 

Jonges, en Simon Gerrijts te samen, oft een van beiden alleen; en te vragen wie van beiden.  

5. Oft de 135 car. gld bij Reiner Annes als voorm. over de jongste kinderen van Simon 

Gerrijts bij zijn wijff geprocreerd, aan Syerck Ryurdts ge… Trijn Jonges aencomen, ende in 

wat voegen ende zo niet te vragen dan van wiens goederen der gepon…. eerd zijn. 6. Oft de 

interesten en de tafel bij Trijn Jonges gesonden (?) is bij Syoucke Ryurdts, in betalinge van 

zijn comparitien voor 25 car.gld; ontvangen bij Trijn v.s en Simon Gerrijts. Tesamen 

toebehoord heeft, oft van beiden alleene en wien. 7. Oft de verteringe van 111 g.gld bij 

Sijoucke Ryurdts, Ryurdt Bants gedaan, die in betaling van de reste ende Wopke Ryurdts 

schuld mede gerekend zijn geschied, staande het echt van Simon Gerrits en Trijn vs. 8. Oft 

Trijn Jonges cessie heeft van 100 g.gld Wopke Ryurdts toebehoord hebbende.  

276. 

Edsart van Glins op Dronrijp   CONTRA Dirck Claas burger en koopman binnen 

Leeuwarden.  ..ontzegt de impt zijn verzoek.. 

 

Andries Joachims Crol voor hem en zijn moeder en de andere erfg. van Hendrick Crol. 

Triumphant CONTRA Imme Bauckes en Tonis Jans beide burgers in Harlingen; als 

voorm van de kinderen van wln Hans Greus (?) gecondemneerde.  .. de gedane oppositie 

costeloos en schadeloos af te doen.  

 

Quirijn Gerrijts en Louise  Warners e.l.; te Harlingen; impt    CONTRA  Jan Jans en Trijnke 

Willems e.l. te Sneek; in factis binnen een maand.  

 

Tyaaard Fons Req.  CONTRA Ansck en Trijn Lyuwe dr. en Jenke Douwes als echte 

man, van Ansck v.s. en en Jacob Breuks (?) als het recht hebbende van die van Hommema; 

..gehoord de eed van versterkinge, restitueert hem tegens verloop van tijden, en mag alsnog 

zijn produktie doen… 

277. 

Philippus van Tongeren als cessie hebbende van Anna van Tongeren zijn zuster.  CONTRA 

Eilerd Meinerts  als voogd van Sickien Brandenburch, zijn e.h.; onder beneficie van inventaris 

van Roeloff Brandenburch, en Janneken Lams in tijden e.l.   Houdend het proces aan de 

gedaagdes zijde voor geconcludeerd, voor de commisaris om hem te informeren op de 

Faicten.  

 

Hylcke Srcks in Heech, als cur.van GerlandHylke dr.imp in conv. en ged. in reconv. 

CONTRA   Seds Uupcke dr. als leg. adm. van haar knn. bij wln. Inne Gabbezn. haar overl. 

man geprocr te Heeg. En Wobbel, Gerrijt Frankes wed. voor haar en voor haar kinderen bij 

deselve Gerrijt getogen . ..niet ontvangbaar, en in reconventie dat de ged. met zijn 

presentatie kan volstaan.  



278. 

Wijwe Wierds te Buitenpost als adsignatie hebbende van Sijn Pijters.  CONTRA 

Johannes Simons voor hem en onder cautie caverende voor Dije Sickes en Aat Sickes. 

.. dat Aat Sicke zal restitueren de somma van 50 g.gld met schaden en interesten; en mede in 

de kosten van de proceduren; onverkort zijn recht jegens Johannes Simons; en zijn eis jegen 

Johannes, vs, niet ontvangbaar. 

 

12 febr 1606. 

Dr. Suffridus Nijenhuis adv. voor den Hove impt CONTRA Heijn Lijuwes te Pingjum, 

.. te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen nopens de specificatie bij de hand 

van de Triumphant overgeleverd; indien hij kan ; indien niet zijn besogne bij geschrifte te 

stellen ; en in reconv. de gedaage ongehouden te zijn te antwoorden. 

279. 

Adam Bottes op de Jouer, als cur. over Aaf Pieters dr. en zij geadsisteerd met Jan Pieters haar 

echte man.  CONTRA    Albert en Hanne Coene (Inne, Crine ?) zonen; vooor hem en voor 

Jesel Coene dr. hun zuster, en Fedde Coenes hun broeder, als erfg van Crine (Crinne?) Hans 

zn hun vader. En voor Popck Alberts wed. van de vs. Crine.  In Factis. 

 

280. 

Jan Franszn van der Mey, Appellant;  CONTRA Dirck Hendriks als cur. over de kinderen 

van wijlen Trijn Henriks dr. zijn e.h.; als erfg van resp. Syurdt Syurds zijn vader en Trijn vs. 

hun moeder.  ..doet teniet het vonnis van de N.R. en cond. nu de originaal impt. hier 

gedaagde, te betalen de somma van 985 car. gld. van de kinderen moeders ingebrachte 

goederen; … in de korting van de halve ondertering voor zo vele deselve de kinderen moeder 

ten laste zijn gekomen, en de ged. orig. Impt. tot zijn eis niet ontvangbaar.  

280.   

13 febr 1606. 

UUwe Wierds te Buitenpost als cessie hebbende van Tyebbe Simons voor de ene helft en als 

cessie en transport van Gerrit Coenes voor de andere helft;  CONTRA    Floris Isbrands 

vanwege Claaske Luitiens zijn huisvrouw.  

..cond. de gedaagde te betalen de helfte van 62 g.gld van Tyebbe Simons als cessie gehad, en 

vanwege zijn huisvrouw de helft van 21 g.gld; en nopens zijn vorderen eis te comparen voor 

de comm. van den Hove: POINCT.  Hoeveel de impt. Gerrijt Coenes gegeven heeft voor de 

cessie bij hem van de vs. Gerrijt bekomen.  

 

Peter Stellingwerff secr. van Hennaarderadeel;  CONTRA Gerrolt Dades te Bolsward. 

..niet bezwaard bij het vonnis van de N.R.    

 

Abbe Dirks zoon te Franeker; Fonger Epes te Lutkewierum, als voogd van Trijn Lamberts 

zijn huisvrouw; Cornelis Lamberts te Harlingen, en   (281)  Eelck, de wed van Lambert 

Jelgers als usufructuaris van Aelke haar dochter als erfg. onder ben. van inv. van Fonger 

Jelgers.  CONTRA Neeltien Damus, wed. van Fonger Jelgers; te St. Jac. Par. voor haar 

zelven en Harent Hendriks voor hem en zijn huisvrouw, gedaagden.  

… niet ontvangbaar; en cond. de impt. in de kosten.  

 

Cyprianus Dronrijp te Groningen als cessie en transport hebbende van Schelte Minnes, Bauke 

Hiddes Joachim Eellis, en Here Andries als erfg. van Willem Hendriks CONTRA 

Jfr. Tsieets van Grovestins huisvrouw van Poppe van Andringha,   In Factis. 

 

Taecke Jacobs tot Goutum bij Leeuwarden;    CONTRA   Albert Claeszn te Goutum vanwege 

zijn huisvrouw.  

282. 



Lyuwe Jarichs te Makkum als geauth. voormomber over wln. Jan Janssoons weeskinderen; bij 

Aeff Idse dr; als erfg. van Eefke Hendriks hunn oldemoeder; res. De proc. bij Baucke Idts als 

mede curator van de weeskinderen gesustineerd.  CONTRA   Lijuwe Ubles burger binnen 

Dokkum gecontumaceerde.  Het HOFF … dat de procedure haar voortgang zal 

hebben op de huizinge in kwestie, mits ontvangende bij de relaxatie de somma van 48 g.gld; 

bijn de gecondemneerde aan Thijs te betalen; en 50 g.gld aan Thomas Jelgers betaald, met 

schade etc… 

 

Botte Aedgers als man en voogd van Hylck Gale dr. zijn echte huisvrouw, op het Nieuwland, 

Syouck Gale dr. wed. van Sytse Lyuwes, aldaar; en Simck Gale dr. wed. van Marten Henriks, 

geresumeerd wat haar wijlen man in de zaak tegens Claas Jans en Trijn Douwe dr. e.l. hebben 

(283 )   gedaan, Triumphant    CONTRA Reenck Gales en Trijn Gerbrants dr. e.l.   

..Het HOFF ord dat de executie van de fine haar voortgang zal hebben op de drie vierdeparten 

van de huizinge, mitsgaders de estimatie en ontruiminge van hun eigen landen voor gelijke 

parten, onder deductie van verbeteringen; voorts niet ontvangbaar. 

 

14 febr 1606. 

Christophory Damus burgemeester der kooplieden in Groningen,  applt. CONTRA 

Jacob Schouten geapp.    In Factis.  

 

Jan Pieters burger en Holtkoper binnen Harlingen; als voorm. over de twee weeskinderen van 

Anne, Anne Oene dr. bij wijlen Douwe Greelts haar man geprocreerd; als universale erfg. van 

Anna Annes haar moeder. En als mede erfg. van Douwe Greelts.  CONTRA   Inte Douwes. 

Jetse Hilles, en Pieter Hermans. ged.  ….voor de commissaris die rapport zal doen. 

 

284.  

Tiedke Jeltingha wed. van wln Offke Tadema; als moeder en voorst. Van haar knn.      

CONTRA Mr. Claes Cornelis, Secretaris en Rekenmeester dezer Landschappe; en 

Henrick Botnia als voormr. over Sake Sakes kinderen;   Het HOFF verklaart de 

impt. eigenaresse te wezen van de drie pm. land, en cond. de ged. om de impt. deze te laten 

volgen; met schade etc.. 

 

Haie Dirks wonende tot Belckum, voor hem zelven , en voor zijn huisvrouw, als cessie 

hebbende van Pieter Ryurdts; die cessie hade van Syurd Minnes; en gecaveerd hebbende voor 

Atke Wobbe dr zijn huisvrouw.  CONTRA  Syurd Minnes.  

..in het 7

e

 artikel van het replijk gedaan, de impt te betalen 50 g.gld; met schaden etc.. 

 

Ryurdt Bandts als last hebbende van zijn vader Syoucke Ryuurdts Bandts; geassisteerd met 

Hampcke Benedictus Uupkes wed, voor haar en de kinderen en als mede crediteuren van 

Abbe Syds.  CONTRA Titus Baard secr v. Menaldumadeel. (285) Het HOFF cond. de 

gereq. aan de req. op te brengen en te betalen 57 g.gld met schaden etc.   

 

Martien Wijtses iegenwoordig huisvrouw van Ju Hinnes, binnen L’warden,  CONTRA 

Joost van Herema als cur over Watse van Herema zijn broeder.  In Factis binnen 2 weken. 

 

Dr Suffridus Nijenhuis als volmacht van de erfg. van wln Willem Walcourt; en executeur van 

de testamente van wln. Franchina Blocke (Blecke) wed. Walcourt.  CONTRA     De kinderen 

en erfg. van Dr. Jan Loo.  .. de gedaagden met hun gedane presentatie te mogen volstaan 

en de impt niet ontvangbaar.  

15 febr. 1606 

Wibrand Michiels voor hem en als wett. voorst van zijn kind bij Anke Wijbrands. Zijn overl. 

huisvrouw.    CONTRA        Wobbel Wibrands dr. in Franeker.     In factis. 



Jfr. Cornelia van Tyepkema wed van wln dr Wibrand Aita, als voorst en tutrix over de 

kinderen; en als zijn erfgenamen  CONTRA Dr. Pieter Teetlum, vanweg Jfr. Josina 

Aita zijn huivrouw en c.d.r.   Het HOFF ord. de ged. om de impt. in haar qual. te betalen de 

confirmatie van de helfte van zekere contra- fr…… ? de heren presidents, Wiglius Swichum 

haar zoon, mitsgaders het zilveren kanneke breder ten processe gementioneerd; verklarende 

de impt verder niet ontvankelijk; en in reconventie verklaart de eiser in het Uilinga land in 

Klein Hemrick jaarlijks te competeren 1 Philipsgulden van 25 stuivers. De rente sedert 

Martini 1600 verschenen, en dit de eiser te laten volgen en uit reden van wanbetalinge…. Etc. 

 

Gable Dirks burger te Harlingen; impt CONTRA    Trijn Hendriks Sonnius wed. 

wonende te Belkum; als voorst. van de knn. bij de vs. Sonnius; en in de qual. het recht 

hebbende van Freerck Wijgers en Pieter Jans, en voor Trijn hun zuster.  

..ontzegt de impt zijn verzoek…  

287. 

Tyepcke Goverds en Anna H… dr. e.l . en door titel van koop het recht hebbende van Jfr. Tet 

Douma, met cons. van Syds v. Botnia grtm. van Wymbritseradeel.    CONTRA     Wilhem 

Harmens smit en Sipke Jel(ius) op Rijtzumazijl.  

 ..het HOFF cond. de gedaagden elk de achterstallige pachten tot 1 g.gld 20 stuivers s’jaars, 

aan de impt te betalen; en voorts alle jaren; met schaden en interesten en de eiser niet 

ontvankelijk. 

  

Gatse Sierks tot Sneek als volm. en crediteur van Paualus Meeuws.    CONTRA 

Sipke Feites als cur. over Ipke Ipkes de jonge, en als erfg van Ipke Ipkes (de oude) 

. de impt. te betalen de somma van 200 g.gld; met de schade etc. en voorts niet ontfanghbaer.  

288. 

Amerens Jacobs dr. binnen Leeuwarden; als mede erfg. van Minke Jacobs dr.; en mede erfg. 

van Trijn Jacobs dr. haar zuster;   CONTRA    De gasthuisvoogden binnen Leeuwarden. 

..verklaart de ged. met hun gedane presentatie te mogen volstaan… 

 

Jfr Imck van Dekema impt CONTRA Aesge Minnerds voor hem en vanwege Rints 

Lamberts dr. zijn e.h. te Sixbijrum.  … de impt. te betalen 160 g.gld;11 strs; als reste van de 

landhuur uit 1603 en 1604. en nog de somma van 330 g.gld Jacobi en Martini 1605 

verschenen, met schade etc… 

289. 

Tseetse Tyercks cum uxore, in Follegae, applt  CONTRA    Epo Jelles te Balck als 

procuratie hebbende van Swob Wijbe dr. zijn moeder;  ..doet teniete het vonnis van de 

N.R. en verklaart de ged met de presentatie in het laatste van hun replijk gedaan te mogen 

volstaan.  

 

Jelis Lenerds als oom en conjuncta persuna van de weeskinderen van Aeff Jans dr. getogen bij 

Cornelis Spannenburger. En insgelijks voor Claas Jans en Idsard van Grovestins Grtm. van 

Menaldumadeel; mede als curator over het sterfhuis van Sibren Tyerks en als geinteresseerde 

zich mede voegende bij de vs. Jelis.   CONTRA      Boudewijn Blocq als crediteur van 

wln. Cornelis Jans. ……te laten volgen de helft van de kooppenningen, van 12

e

 halve ellens 

bij wln Cornelis Jans Spannenberger, en Aeffien Jans in de zomer van 1592 van Hidu, Jan 

Cuiks, wed. van Pieter Bonteman, gecoft. Compenserende nochtans de kosten… en wederom 

te compareren voor de commissaris van den Hove… 

290. 

Hendrick Harmens als proc. en last hebbende van Gabbe Jans der stad Dokkum. Als 

gewezene voormomber over Trijn Take dr.    CONTRA    Pieter Romkes te Bolsward, als cur 

over Trijn Take dr.  en Albert Annes dito. .. tecompareren voor Lyklema… geen POINCTEN. 

 



Simon Cornelis en Marten Claas zn. te Belckum, als cur. van het sterfhuis van Jan Binnerds.  

CONTRA   Claas Heres aan St. Anna Par. Als borge van Mr. Albert Tyaards te Belkum.  

 .. de impt te betalen 200 car. gld  etc…. 

 

Upke van Burmania als voogd van Jfr. Rints Roorda zijn huisvrouw, als mede erfg. van wln. 

Georgien van Roorda, en in die qual. resumerende de proceduren bij Jfr. Doed Camminga; 

CONTRA Jfr. Haring van Roorda huisvrouw van (291)Albert van Dekema. Sampt Parck 

van Roorda immedieate erfg.van de vs. Georgien.  

.. de zaak in cas van revisie bij zijn voorzaten geresumeerd en met de impt. te procederen…. 

18 febr 1606. 

Jffr. Syts van Dekema  en Jurgien van Burmania nom /uxoris; Jfr. Susanna van Eusum en 

Doed, Uuble Tonis dr.  impt  CONTRA   Mr.  Wijtse van Gel, advocaat voor dezen Hove, als 

cur. over Folk en Rints van Ockingha kinderen van Jr. Jarich van Ockinga bij Jfr. Rints van 

Ockingha in echte getogen.  ..niet ontfangbaar.. onverkort Sytse van Dekema en Jurgien van 

Bourmania in hun resp kwaliteit andersins hun recht op de huizinge c.a; zo zij bevinden zullen 

en om redenen compenseert de kosten.  

 

292. 

Jelke Jeppema bij consent van Sibrant, Jacobs Harmens impt.  CONTRA 

Jacob Jeppema gedaagde.  Het HOFF cond. de ged de impt. te laten volgen de helft van de 

landen, staande de echt van Jacob Jeppema met Imcke Eije dr. aangekocht; achtergelaten en 

voorts volgens de presentatie in het 5

e

 artikel van zijn antwoord gedaan, bij Imck Epe dr. 

partijen moeder achtergelaten voor gelijke helfte, …. Hetgeen bij de impetranten vader meer 

nagelaten te zijn, dat uit de goederen van Imck Eye dr. so vele onder de gedaagde zijn 

berustende, mits lijdende deductie van hetgene Johannes Jeppema van de gedaagde uit hijlken 

mach hebben ontvangen, verklarende de sententie tot de vs. summa en goederen executabel en 

overigens niet ontvangbaar.. 

 

Gatse Pieters te Workum als man en voogd van Taed Sicke dr zijn e.h. en c.d.r. CONTRA 

Reynsch Idse dr. wed. van Jan Sijurds wonende in den dorpe Nieuwland.   In Factis. 

 

Abbe Dirks zn te Franeker, Fonger Epes tot Lutkewierum, vanwege zijn huisvrouw, Cornelis 

Lamberts te Harlingen, en Eelck Lamberts wed. als us. fruct. van Aelke Heres als cessie en 

brieven van inventaris hebbende, van wijlen Fonger Jeltes, haar wijlen oom; en in die qual. 

het recht hebbende van Laurens Jacobs voor hem en als wett. voorst. Van zijn knn bij Trijnke 

Stevens; zijn overl huisvrouw. CONTRA Jacob Arents tot Menaldum ged in conv 

en eiser in reconventie  IN Factis. 

293. 

Gijsbert Willems op het Bildt, Adriaan Willems voor hem zelven en Augustinus Jans als cur. 

Over de nagel. weesknn van Brand Jans bij Arien Willems in echte getogen; en zij tesamen 

voor Willem Adriaans hun vader en bestevader, en het recht verkregen hebbende van de 

andere erfg. van Willem Adriaans.  CONTRA    Jan Martens tot Belkum voor hemzelve en 

onder verband van goederen caverende de rato voor Engel zijn e.h.  ...te namptificeren 223 

car. gld… 

 

Belij Lijuwe dr. binnen Leeuwarden,   CONTRA   Claas Gerbrands burger aldaar.   Het 

HOFF cond. de ged de impt te laten volgen de ledige possessie van de verkochte huizinge en 

schuur, ende van de jaarlijkse achterstallige pachtinge voor date van de verkopinge, dezelve te 

bewijzen en kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Doytse Ritsers binnen L’warden CONTRA  Eetske de wed van Ulpianua Ulpij, voor haar 

en haar zoon, bij de vs Ulpius getogen resumerende de proceduren bij hem aangegaan. 



.. doet teniet het vonnis van de N.R. en na gedane eed van versterkinge van het aangeven 

aangaande de selven appellant cond. de applt aan de geappelleerde te betalen 21 car. gld en 16 

strs. Met schade etc… 

294.  

19 febr 1606. 

Jr. Sicke van Dekema en Jfr Imck van Dekema, wed Osinga,  CONTRA 

Jfr Barbara van Dekema. En zich sterk makende voor Jfr Lisck van Dekema.  

Het HOFF cond. de gedaagde een eed te doen op het stuk haar dragende erfgenaam ex 

testamento van haar oom Dominicus van Dekema. 

 

Walck en Enne Pieters burgers te Leeuwarden, als voorm en cur. over de 4 nagelaten 

weesknn. Tetke, Pieter, Tyrck en Hessel kinderen van Sal, Byu Pieters hun resp zuster bij 

Buwe Tyerks Buwema eertijds goldsmit binnen Leeuwarden geprocr.  CONTRA 

Aat Taecke dr wed. Wijldt Simons.   Te comparerren voor de commissaris …POINCTEN: 1. 

Hoevele op het reversaal in kwestie betaald is. 2. ofter geen liquidatie van zijn ….. in q. is te 

recouvreeren, ofte anders daarvan alsnoch nieuw te maken. 3. Oft partijen met de metinge van 

Jan Sems van de processe capitael overgelegd werden zijn dan van nieuws, (295.)

 ..deselve kohieren? Genoten hebben. 4, wat voor verspieringen en protesten op de 

verkochte landen en kooppenningen respektievelijk gedaan, nog open staan of niet zijn 

afgedaan.  

295.   

Thoma B….. vanwege Eelck Rienks dr. zijn huisvrouw, als erfg. van Rienk Tyerks en het 

recht hebbende van de erfgenamen.   CONTRA Vincent Vincents tot Beetgum en Enne 

Jans tot Oostereind.  IN Factis. 

 

Wijbe Pijters   CONTRA Loll en Heble  Abbes.  In Factis. 

 

Margaretha Boelema Req.  CONTRA Oene Merks ? en Sibren Kempes. In Factis. 

20 febr 1606. 

Sipcke Jetses  CONTRA   Philippus van Tongeren als cur. over Gatse Foppes;  

,, de ged aan de impt te betalen 22 g.gld en gehoord de eed van versterkinge daarenboven 3 

car. gld.  

296. 

Govert Benedictus’ Franchet,  CONTRA  Jacob Gerrijts Hollander te Franeker;  

..het HOFF verstekt de gedaagde en houdende de overgelegde huurcedulle voor bekend, in dat 

24 dec 1603, cond. de ged de impt te betalen 20 g.gld van huur, allerheiligen 1604 en meije 

1605. telkens de helft verschenen onder deductie van 25 strs; als huur tot mei 1604. met 

schaden en intressen…  

 

Dr. Hero Schingen als last en proc hebbende van Jacob Harkes; en deze als het recht 

verkregen hebbende van Jan Ryurdts, en Jan Hessels als voormombers over Ryuerd Harkes 

student te Franeker. CONTRA  Ryurdt Harckes en Anna Dirks dr. alhans wonende op 

Dronrijp.  Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende de overgelegde 

obligatie d.d. 4 mei 1596 voor bekend, cond. de ged. samen en Ryurdt Harckes voor het 

geheel aan de impt te betalen 100 g.gld; met schade etc… 

 

Wijne ? Hans zoon burger in Sneek als mede voormond over Douwe en David wijlen Jan 

Everds zonen ; impt CONTRA    Abbe Jouckes tot Folsgare,  

..het HOFF houdende het instrument d.d. 11 aug voor bekend cond. de ged de impt te betalen 

de somma van 500 car. gld. Met scade etc… verklaart de huizinge en de ontruiminge van de 

landen daarin genoemd  gehypothequeerd, en executabel onverkort  de impt. recht tegens 

Anck Hessels des gedaagdes huisvrouw. 



25 febr 1606. 

Pieter Aarts CONTRA Hendrik Oldendorp, burger in L’warden     .. niet bezwaard 

door het vonnis van de N.R. … 

 

Dr, Albert MonnikhuisCONTRA Rijurdt Pieters Bandts boor hem en voor Lijsbet 

Gerbrands zijn huisvrouw, binnen Leeuwarden.  ..te namptificeren 25 g.gld… 

 

Hid, Mr Coerts wed. voor haar en de kinderen bij wln. Mr. Coert Harckes in echte getogen als 

erfg. van Jan Coerts haar zoon.   CONTRA  Ebel Bouts. In Factis.  

 

298. 

Lolke Tsummes binnen Leeuwarden,   CONTRA Egbert Lubberts burger en bakker binnen 

L’warden.   IN Factis. 

 

DE EERSTE RECHTDACH NA DE VASTEN ANNO 1606 IS GEWEEST DEN 11EN 

MAART. 

 

Oliphardus Belida ( Bolida?), dienaar des goddelijken woords binnen Ferwerd. 

CONTRA Hans Douwes.  .. rejekteert de exceptie;  en cond. de ged te antwoorden.. 

 

Haeck Boele dr. wed. van wln. Syrck Saekes nomina librorum en Saecke Syrcks en Anna en 

Taets Syrks drs.; impetranten     CONTRA  Teye Sakens tot Beetsterzaag, Aarend Sakes tot 

Smallenee, Broer Boelis tot Olterterp en Joachim Joukes tot Boornbergum  

.. het HOFF cond. Teye Saekens een der gedaagden onder zijn presentatie en Broer Boelens 

mede gedaagde, om de verklaringe bij de impt. gedaan, in den eersten en vorderen artikelen 

van het replijk tegens hem gedaan, om hem te laten authoriseren mombor (?). En curateurs 

resp. over de impts. kinderen, verklarende de impetrante tot haar vorderen eis tegens Aarend 

Sakens en Jochum Joukes mede gedaagden niet ontvangbaar.  

299.  

Sipcke Epes Hellingh als cur over Aeffke Douwes dr. Mersma ? geassisteerd met deze 

CONTRA Pieter Jans te Hempens.  In Factis binnen 2 maanden. 

 

Jenke Jenkes en Anna Otte dr. e.l. te Winsum; applt    CONTRA      Wabbe Wijbes te Grouw, 

voor hem en vanwege Syurdtke Hoite dr. zijn huisvrouw en c.d.r.  .. doet te niet het vonnis 

van de N.R. en om redenen compenseert de kosten; en bij nieuwe sententie… te namptificeren  

80 car. gld en ten principale in factis.  

 

Jfr. Elisabeth van Burggrave, wed. van Douwe van Roorda, te Ter Caple, Triumphant. 

CONTRA Jantien Bolema wed. wln. Menne (o) Broersma, voor haar en de kinderen.  

In Factis voor Hillema.  

 

Pieter Hessels tot Idaard, voor hem en als voogd van Ida Iges dr. e.l.  CONTRA 

Ige Gosses tot Wommels  de gedaagde in zijn eigen name te restitueren de somma van 600 

g.ldl. bij hem van de req. ontvangen en met schade etc. 

300  

12 maart 1606. 

Doecke Doeckes Walpart, CONTRA    Sibren Anskes voor hemzelve en en vanwege Trijn 

Gerbrens zijn huisvrouw te Wommels.    Het HOFF… cond. de ged. te betalen 300 g.gld met 

schaden etc… 

 

Douwe Abbes en Hil Taecke dr  e.l. CONTRA   Harten Here zn. en Jetske Reins dr. 

e.l.; burgers te Harlingen.   Het HOFF verklaart beide partijen in conventie en reconventie niet 



ontvangbaar…; onverkort hun recht nopens de leverantie van 1000 ponden stokvisch, so sij 

vernemen zullen 

 

Tijets Focke dr. wed. Greelt Jellis, in leven te Goingahuizum, onder de klokslag van Grouw, 

voor haar en als leg. tutrix voor haar en haar dochter Marij   CONTRA    (301.) Jelle en 

Hoite Greelts. En gecompareerd hebbende voor Beijsck en Sijouck haar zusters   ..het HOFF 

cond. de gedaagde aan de impetrante als voors voor haar kind te betalen 21 g.gld jaarlijks, 

sedert het accoord verschenen; en nog te verschijnen en cond. de gedaagde in de kosten van 

de proceduren tot s’HOFF taxatie en wijst de impt. voor zover zij in eigen name procedeert, in 

factis in forma.  

 

Dr. Henricus Gualterius   CONTRA   Mr. Claas Can chirurgijn en burger in Leeuwarden; 

..te compareren voor de comissaris …POINCTEN : 1. Wat het huis in de procedure geroerd 

waardig is; 2. Hoevele hetselve jaarlijks te huur kan doen; 3. oft het vs huis ledig staat en 

waardoor.  

 

Ids Enens gewezen cur. tot His Sytse dr. CONTRA Mr. Pieter Odulphi als voogd van 

His Sytse dr. zijn huisvrouw; in der IJlst.  .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R… 

 

13 maart 1606. 

Neel Alberts dr. voor haar en onder hypt. van goederen, en onder Ren. S. Vell. d.r.c voor de 

erfg. van Berend Thomas, haar overleden man.  CONTRA   Regnerus Accronius en 

Doedke zijn huisvrouw;  IN Factis binnen een maand. 

302. 

Haring Pieters en Abbe Gerkes mede volmacht van de gebuurte Joure en Michiel Michiels en 

Wijbe Wijbes als voogd en voorstander der armen aldaar.     CONTRA    Folckers Ockes en 

Syts Uulcke dr.  .. rejekteert de exceptie.. 

 

14 maart 1606. 

Gerbren Gerbrands te Wirdum als voorm over het onjarige weeskind van Haie Epes, Olland ? 

Haies genoemd;  CONTRA Pier Epes en Tyard Everds te Bolsward.  

..verklaart de eis van de impt tegen Pier Epes niet ontvangbaar; en veroordeelt in de kosten tot 

s’HOFFs taxatie; en tegen Tyard Everds; ord. partijen te compareren voor de commissaris: 

POINCTEN: 1. Hoeveel Tyaard Everds mede gedaagde in tijden van de koop van de huizinge 

ende ontruiminge in de proceduren genoemd heeft gecompeteerd van Meinte Heris en zijn 

huisvrouw; 2. Idem oft dienaangaande enigerlei daten gemaakt zijn, ende dezelve te 

recouvreren.  

 

303. 

Gerben Cornelis en Tyepcke Hommis als volm voor den dorpe, Tietjerk, voor zoveel nodig 

geass. met de dorprechter aldaar;  CONTRA   Jr. Wolphard van Lezaan, Grtm. van 

Tietjeksteradeel.  .. niet ontfangbaar, voorbehouden hun recht jegens degene wiens landen 

in de aanbreng zijn geteld, en althans geen lasten van schattinge dragen. En de impt. in de 

helft van de kosten.  

 

Jacob Hollander tot Grouw; CONTRA Ju Hinnes.   Het HOFF gehoord de eed van de 

requirant bij welken hij zijn verzoek niet animo Moleguandi ? gedaan te hebben restitueert 

hem tegens verloop van tijd en gunt hem nog de tijd van 14 dagen.  

 

15 met 1606.                

Jacob Harmens brouwer en burger in Leeuwarden; CONTRA Jan Lamberts als man en 

voogd van Anna , Douwe Philips wed voor haar en de kinderen. .........ontsecht de req. zijn 



verzoek… in marge: Anna Douwe Phs. In persona te citeren. 

304. 

Gerrijt Jacobs te Worckum  CONTRA Griet Pieters dr. wed. wln. Mr. Augustinus 

Hessels, voor haar en de kinderen;    In Factis. 

 

Claas Pieters tot Birdaard, als cur. over Sibrand en Pier Elings;  CONTRA 

Poppe Douwes en Trijn Clase dr. e.l. te Tirns bij Sneek.  Het HOFF cond. de ged. om de 

impt tot profijt van Sibrant Elings te betalen de somma van 158 g.gld en tot profijt van Pier 

Elings de somma van 257 gelijke guldens. En bovendien aan de impt in zijn qualiteit zijn 

aanpart van renten en landhuren, in het jaar 1604 verschenen; met schaden etc… 

 

Sicke Pieters Brantsum to Bolsward, voor hem en de andere erfg. van Pieter Sickes Brantsum, 

hun vader en als het recht hebbende van Heer Joachim eertijds pastoor, aldaar en mede voor 

Joachim Hendriks.   CONTRA   Jfr. Wisck v Ailva wed van Epo van Herema.    ..niet 

ontvangbaar… onverkort zijn recht jegens de andere erfg.  

 

305. 

Griet, Hans Pijls wed. burgeresse in Sneek CONTRA   Johan Martens Gravius ontvanger 

van Wijmbritseradeel; en Syucke Tyallings. Dorprechters in Jutrijp.  ..het HOFF 

rejekteert de exceptie… 

 

17 febr 1606 . 

Wigbolt Bijma als man en voogd van Tonis Harkema zijn huisvrouw CONTRA 

Aarend Bauckes burger in Dockum en onder verband van goederen intervenierende voor 

Dirck  Dedis (Dodis?)  ged.  De ged. om aan de impt te restitueren de geëiste 500 car. 

met de interesten van dien; mits stellende genoegzame cautie; om ze t.z.t. wederom op te 

brengen;  

 

18 febr 1606. 

Mr. Poppe Jellis als mede crediteur van Sipke Jans c/ux.  CONTRA   Renner Harings burger 

en procureur postulant binnen Bolsward, als erfg. van wln. Haring Fongers, zijn vader; voor 

de andere erfg. van de vs. Haring en vanwege Jelk Renners zijn moeder, de nagelaten 

weduwe.    Het HOFF casseert de proceduren … 

306. 

Auke Hylkes te Oostereind, als voorm. over het nagelaten weeskind van wln. Syurd Hyllis, bij 

Goslick Hoite dr. getogen; en in die qual. universeel erfg van Hoite Hinnes;  CONTRA 

Simon Annes en Trijn Anne dr.  Het HOFF taxerende de fruchten profijten en 

emolumenten te wezen 404 car. gld 12 strs; en dat voorts de procedure zijn voortgang zal 

hebben.  

 

Rienck Roeloffs tot Surhuizum ? voor hem en vanwege Foeck Meinerds dr. zijn huisvrouw;  

CONTRA Epe Pieters aldaar.  In Factis.  

 

Henrick Oldendorp burger in Leeuwarden;  CONTRA Dirck Galemans tot Tollingehuis 

in Kollumerland, voor hem en Aaf Claas dr. zijn huisvrouw. En c.d.r.   Het HOFF doende 

recht op de verzochte pervijsie, cond. Dirck Galemans  aan den Hove te namptificeren de 

somma van 55 g.gld en 5 strs.  

 

307. 

Jfr. Auck Donia het recht hebbende van Marten van Naarden, met deze geassisteerd.   

CONTRA Syrck Sakes.   In Factis. 

Doed Hoitema wed. van wln. Gerrijt Wypkes,  CONTRA    Hylke Douwes te Warns als 



mediate erfg. van wln. Gerrijt Uupkes.  In Factis. 

 

Pieter Jacobs te Staveren res. en adpr. De proc. bij Bauck Otte dr. zijn huisvrouw, vanwege 

speciale last.  CONTRA   Douwe Epema grtm. van Hemelumer Oldephart en Noordwolde. 

In Factis. 

 

Tyaerd Geerts tot Hichtum  CONTRA Paulus Agges aldaar.  

..houdt de proc wat betreft de geapp voor geconcludeerd en in factis in forma. 

 

Gerbrand Hoites Req.    CONTRA Dirk Pieters geapp.   Het HOFF gehoord de eed van de 

req. Waarbij hij verklaard heeft zijn verzoek cum animo maleguandi ? niet gedaan te hebben, 

restitueert hem tegens verloop van tijden en gunt hem de tijd zijn produktie te mogen doen 

binnen 14 dagen.  

308.   

19 maart 1606. 

Pibe Pibes te Marssum als cur. en transport hebbende van Meuws (Mewis) Jacobs zijn 

zwager. Impt  CONTRA Auke Aukes tot Bolsward.    .. te compareren voor de 

commissaris… geen POINCTEN. 

 

Epo van Heemstra te, applt  CONTRA Wijbrand Symons te Marssum.    .. niet bezwaard 

bij het vonnis van de Nederrechter. (N.R. als afkorting) 

20 maart 1606. 

Harmanus Doman, fiscaal van Franekeradeel;  CONTRA Tyrck Epes. Restitueert 

de gereq. en binnen drie weken… 

 

Boudewijn de Blocq burger en koopman in Leeuwarden, en Harmanus Regnri (!) postulant 

aldaar, als voorm over de weesknn. van Harmen Jans bakker in L’warden; geres. de 

proceduren en in die qual cessie hebbende van Aech Nanne dr. als erfg. ex test. van Hans 

Gerrijts.   CONTRA    Eilerd Meinerds in Leeuwarden  (309) als voogd van Sickien 

Brandenburch, zijn e.h.; en als erfg. van Gerleff Brandenburg haar broeder. 

In Factis. 

 

Trijn Unia, wed. van Focke Benninga  en nu huisvrouw van Marten Andries. Applt.    

CONTRA   Maaike Sickema wed van Claas Freerks voor haar zelve en als last hebbende van 

diens erfg. In factis. 

 

Ate Sickes applt;  CONTRA Fedde Rinkes te Jelsum.   In factis binnen 1 mnd. 

Hylck Baucke dr. e.h. van Bauke Simons smit te Hantum. Geass. met deselve CONTRA 

Pibe Gabbes te Hantum.  Ged. ..niet ontvangbaar.. 

 

Willem Robijns tot Deinum, impt CONTRA Pietrick Pieters dr. binnen Leeuwarden.  

..in factis, peremptoir te antwoorden.. 

310. 

Carel Douwes binnen Leeuwarden;  CONTRA Jan Jans en Reinu Dirks dr e.l.; aldaar 

burg.  IN Factis. 

 

21 maart 1605. 

Rippert Eeukes als man en voogd van Lijsbeth Mathijs dr., en mede volm. van de mede erfg. 

van wln. Mathijs Willems; zijn schoonvader, geres. de proc. bij wln. Gerard Wijffringa,  

CONTRA  De Gedeputeerde Staten van Friesland.  .. te compareren voor de 

Comissaris….  POINCTEN : 1. Hoeveel zoutketen Mathijs Willems heeft staande gehad aan 

de zuidzijde van de vaart strekkende van Harlingen naar Franeker. 2. Oft deselve alle zijn 



gedemolieerd, ende weggebroken en wanneer? 3. Oft Mathijs Willems voor het land waarop 

deselve hebben gestanden, geen grond of land gekregen heeft binnen de stad Harlingen. 4. Te 

recouvreren de principale van de copia van de missive van de Heren Gedeputeerden.  

311. 

Simon Simons als man en voogd van Gertke Dirks dr. res. De proceduren bij Fetse Simons en 

Tyerck Tyercks haar gewesens curateurs gesutineerd. Impt en triumph CONTRA 

Mathijs Pieters ged en gecondemneerde.  .. te compareren voor de Commissaris…. 

POINCTEN. 1. Op wat tijden de 1000 car. gld. is gedaan. 2. Wanneer de gedoemde in de 

possessie is gekomen van den huizinge. 3. Wie teselven tijden daarinne gewoond heeft. 4. 

Aan wien de huizinge van Meije 1595 tot mei 1596 is betaald. 5. Oft niemand de gedoemde 

verhinderd heeft, naar het decreet in possessie van de huizinge te mogen komen.  

 

Luitien Gosses als voogd van Sibbel zijn huisvrouw, en als volm. en procuratie hebbende van 

Jouck Pieters dr, en Aele Pieters zijn huisvrouwen broeder. En c.d.r.  CONTRA 

Auck Roersma, e.h. van Hieronimus Abbema. En c.d.r. (IN MARGE: en Annius 

Austrophorus voor hem zelf voor hen zelf en voor de kinderen bij Auke Andreus dr geprocr. )  

.. te procederen tot scheidinge en delinge der landen in de sententie gementioneerd; tot 

gemene kosten; onverkort de affgravinge  bij hetselve gementioneerd… 

312. 

Mr. Harmanus Doman Postulant te Franeker. En Minne Mellema als geauth. cur. over de 

goederen van Allard Ottes.;  CONTRA Jfr. Jel Beima als erfg. onder benficie van 

inventaris van Syurd Beyma haar vader.  .. vooralsnoch niet ontvangbaar… 

 

Johannes Brandi.. ? burger in Leeuwarden; als last en proc hebbende van Jan Columbier, en 

Michael de Behaine burgers te Franeker, als uitvoerders van het testament van Willem 

Walcourt, en Francien in leven e.l.; geintervenieerd hebbende voor Gerardo Jacobs, Doeke 

van Martena, Sicke van Dekema, en Marten Fockens als vader en legitime administrator van 

zijn kinderen bij wln. Wisck Feicke dr., en in die qual erfg. van Feike Tatmans. CONTRA 

De gedeputeerde staten van Friesland. Het HOFF cond. de ged om de impt voor zovele 

hij procedeert, als last hebbende van wijlen Francina Flocquer (?) testament te betalen de 

somma van 3000 car. gld; met scaden etc…. en neffens vordere questien te compareren voor 

de commissaris van deze Hove…. POINCTEN  1. Oft Jacob de Faye mediate erfg. is van 

Francina Flocquer; Oft Jacob de Faye Last heeft gehad (313) van dezelve erfg. zo mediate als 

immediate; om te procuratie en productie op Johannes Brandi, tot prijssen (O) In Cas van 

adfirmatie bestaande deselve last te recouvreren. 

313. 

Idsart Solkema en Lauwe Goitsens als volm. van de Gietenijen Doniawerstal en Geesterland; 

Hasschervijffga en de Stad Sloten;  CONTRA   Eecke Heres en Alle Bauckes als volm. voor 

de dorpen Oosterzee, Lemmer, Follega, Eesterga, en Jan en Gelis vanwege het dorp Echten, 

en onder de grietenij van Lemster5ga, en Fonger Feites, als dijkgraaf van de Veenhuizen tot 

aan het Rode klif.  IN FACTIS. 

 

22 maart 1606. 

Oene en Merck Kempe zonen, voor hem en zijn broeders en zij voor Willem Jans hun 

landzate; in Suawoude;  CONTRA     Syurd Ryurdts voor hem en voor de persoon van 

wijlen Tyerck Douwes, zijn gewezen adjunct; en mede voor Nicolaas Martina, predikant 

aldaar.   .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R…. 

314. 

24 maart 1606. 

Sippe Epes Hollingha als curator over Aafke Douwe dr. Mirlsma (Meilsma?) huisvrouw van 

Wijbe Sippes Hollingha,  CONTRA     Wyts, Eets en Syouck Sape dr.; geass. met Sytse 

Idses, en Pieter Jans tot Hempens, intervenierende voor Peter Hans zoon, onder Ren S.C. 



Vell. en hypt. van haar goederen      Het HOFF verklaart de denunciatie van de ged. terecht en 

wel gedaan, codemneert hem om de landen en de leveringe van de goederen in  de proceduren 

geroerd, ongekort en onge…. Te laten en op de eersten mei nestkomende te ontruimen, en 

ontwijken, en de impt. te refunderen alle schaden en interesten, onverkort hun recht in nieuwe 

instantie.  

 

Tyerck Jetses als last en proc. hebbende van Romck Gabbe dr. wed. van Syurd Harings te 

Heeg,  CONTRA Oene Jouckes Oenema.  ..het HOFF rejekterende de exceptie voor 

zoveel Oene Oenema aangaat, cond. hem peremptoir te antwoorden, ontzeggende de req. 

alsnoch zijn vordere verzoek. 

 

Pieter Roeloffs secr. van Leeuwarderadeel, geassisteerd met S…  Sibes Req.  CONTRA 

Tyaerd Taeckes  In Factis binnen 2 maanden.  

315. 

Sine Asmus in Doniaga, voor hem en als m.e.v. van Trijn Gerbrens dr.  CONTRA 

Claaske Etes  huisvrouw van Botte Johannes tot Workum, Fecke Wijnes als vader en leg adm. 

over Anke zijn dr. bij wln Anke Ete dr. zijn overl. huisvrouw, Auck Ete dr. huisvr. van Hein 

Pieters, beide binnen Bolsward, en Alke Friks (?) dr. huisvrouw van Gerbren Simons te 

Harlingen.  .. om de impt te betalen 215 g.gld; met schade etc.. 

25 maart 1606. 

Hintse Reins req. CONTRA Fecke (Focke) Harmens als cur.o.d. knn van Reiner 

Harmens,  Het HOFF restitueert de ged. tegens verloop van tijd en binnen 14 dagen 

alsnog zijn productie te doen.. 

 

Andries Roorda impt CONTRA    Jfr Anna Huigens,    Het HOFF gehoord de eed van de 

impt; verstekt de gedaagde van alle sodanige actie, als sij uit zaken van enige huwelijksbelofte 

mocht vermenen te hebben, en impareert ? haar dienaangaande bij dezen een eeuwig 

stilzwijgen … de kosten te compenseren. 

316. 

Hans Lyuwes te Bolsward CONTRA  Frans Ewouts burgemeester te Leeuwarden, .. 

verklaart de applt. door het vonnis van de N.R. niet bezwaard. 

26 maart 1606. 

Gerben Jans tot Hallum en Wytse Rochus tot Ferwerd, als voorm. over wln. Johannes Rochus 

weesknn. Bij wln Botke (Betke?) Reins dr. onder ben. v.  inv. CONTRA 

Dr Aede Eissinga als voormomber over Pier Reins nagelaten weeskind, Uulke Piers en 

Willem Gerbrands als crediteuren van Botke Reins en Rijurdt Piers.  .. te compareren 

voor de commissaris… POINCTEN: 1. Hoe lange Jan Rijurds en Botke Reins geleved hebben 

na de scheidinge tot a… overlijden. 2. Oft sij met de kindere al gedurende hun leven naar hun 

gelegentheid en vermogen onder haar gehad. 3. Hoe groot de staat hunner goederen is 

geweest ten tijde van hun overlijden; 4. hoeveel men te landwaarts voor zijn kind van gelijke 

conditie als deze ouderdom van vier, tien en veertien jaren te kostvoedinge moet betalen.  

317. 

Mr. Andries Jacobs en Franchina Hartmans dr. e.l. te Bolsward. CONTRA   Hansck Jelle 

Jancke wed.  geapp.  Het HOFF doet teniete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe 

sententie verklaart de geappelleerde niet ontvangbaar, en cond. haar in de kosten, van beide 

instantien, vlgs. s’HOFFs taxatie en verder te procederen voor de Nederrechter.  

 

Merck Bonnes in der IJlst CONTRA Meile Sibolts dorprechter en ontvanger in Idzega; 

..te compareren voor de Commissaris… POINCTEN: 1. Oft de drie stuivers en andere 

penningen voor Mayo ende Junio sampt volgende maanden tot November 1599 excluis, 

uitgeschreven aan de impt bij de gedaagde van wege Idsega ten vollen zijn betaald. 2. Zo ja in 

wat voegen ende wat van de betalinge der resten op des impts. boeck verhaald aldaar mede 



niet is gesteld. 3. Oft de penninge uitgeschreven voor de maanden nov. En dec. 1599 

mitsgaders jan. febr,  maart en april 1600, aan de impt. van gelijken zijn  betaald ten volsten 

of niet. 4. Zo ja , in wat voegen, op wat tijden, en wat personen de penningen zijn gesteld, zo 

nee, hoe veel dan en wat maanden nog niet is betaald. 5. Te recouvreren het pricipaal boeck 

bij de impt van zijn ontvang gehouden, mistg. De principale restschulden, of adsignatien bij 

de impt. aan Hans van Dooren op den gedaagde is geprijsseerd.  

318. 

Meilke Poppes voor hem en als vader en leg.adm. over Botke zijn dr. en als mede erfg. van 

Hylck Meile dr. wonens tot Steens, en Wijbren Tyaards als leg. adm. over Lyuwe Wijbrens 

zijn zoon, als legatarius van de vs. Hylck, impt  (CONTRA, vergeten)  Wijbe Meilkes 

wonend tot Workum, en c.d.r voor Jelle Syurdts.  

 ..het HOFF verklaart de opsegginge vanwege Wijbren Tyaerdts wel en terecht te zijn 

gedaan, dienvolgns cond. de ged. te laten volgen en relaxeren zijn aandeel van 4 pm 

greidland, met de fruchten, profijten en emolumenten, sampt schaden en interesten sedert 

Petri ad Cathedram 1605 gehad, … En neffens Meilke Poppes ord. partijen te compareren 

voor de Commissaris…POINCTEN: 1. Hoeveel Meilke Poppes van de 4 pm is competerend, 

en… 2. Waardoor hem de halve pondemaat en de halve huisstede competeren. 3. Ende oft de 

20 jaren achterstal hem mede toebehoren, waarvoor en oft de gedaagde zelf achter is. 4. oft 

Meilke Poppes tegen het vs. is concernerende in zijn eigen qualiteit, of wegen zijn kinderen. 

5. Oft deselve landen en de stede met enige hypotheken kunnen zijn bezwaard.  

 

319. 

Syurd Hobbes Baard impt van brieven van executien CONTRA   Jan Frans van der Mey 

gecondemneerde.  Het HOFF voor zoveel de proc. ten laste van Trijn Jans gedaan, uit 

kracht van de taxate daarinne gemeld, en cond. hem in de kosten van de proceduren; en van 

de akte van taxatie van 27 okt 1604 van deselve besogne en poneert daarop decreet, ord, dat 

de koop van de huizinge daarinne geroerd noch eenmaaal over het recht en de kerk zal 

worden geproclameerd.  

 

Lubbert Jans voor hem en als voogd voor Syts Wijmers dr zijn huisvrouw,   CONTRA 

Sytse Rienks en Nenck Ede dr. te Wierum.    ..niet ontvangbaar… onverkort zijn recht tegen 

Lyuwe Lubberts weeskinderen… 

 

Wijbe Pieters impt. CONTRA Jan Jans Wederspan te Dokkum. IN Factis. 

 

320.  

27 maart 1606. 

Jan Jans wonende te Smallenee, als vader en voorst. Van zijn kinderen bij Griet Oene dr. in 

echte getogen, en Keimpe Wierds tot Westergeest, als voogd van Aelke Oenes dr zijn wijff; 

c.d.r. en erfg, van Geertien Jans, haar moeder en Syts Oene dr. haar zuster en moeije.  

CONTRA        Balling Wijbes te Veenklooster, geass. Met Folkert Ublis zijn stiepvader en 

Bote Luitiens, zijn curator. (eerste dictum doorgehaald) het tweede in marge overgenomen: 

Het HOFF  verklaart de impt in hun qualiteit erfg. van Geertien en Syts vs.; cond. 

dientengevolge de gedaagde de impt. de gehele huizinge met de gerechtigheden van landen en 

hovinge sampt de aancleve vandien daaronder gebruikt, met de vordere goederen van 

Geertien en Syts, te ontruimen en te laten volgen, met de fruchten profijten en emolumenten 

daarvan genoten, en schade etc.. nog te hebben en te lijden… onverkoort gedaagdes recht van 

zijn ingebrachte goederen, als de helfte van de roerlijke goederen ten sterfhuize bevonden. En 

tot hun vorderen eis niet ontvangbaar.  

 

Ids Syrks tot Arum en Doed Syrks dr. tot Sibrandahuizen, mede op Exmorra, als erfg. van 

Marij Homme dr.; res de proceduren bij de vs. Marij;  CONTRA    Hillebrand Pieters en 



Gabbe Pieters c.s.;  ..niet bezwaard door het vonnis van de N.R… 

321. 

Jan Pieter houtkoper binnen Harlingen, voorm. over de weesknn. van Anna Oene dr. bij wln. 

Douwe Gerrolts haar man; en als universeel erfg. van Anna Oenes haar moeder;  CONTRA 

Inte Douwes en Jetse Hilles zn; en cove voor hun resp huisvrouwen; en Peter Hetmans als 

borge voor Inte en Jetse.  ..het HOFF verklaart de gedaagde met zijn presentatie om te 

wille beide kinderen, voor de vruchten en profijten van hun goederen in cost, dranck en 

cledinge en alle nootlijke behoeff onderholden laten, laten berusten en scheiden, en na hun 

gelegentheid en welke na huisluiden staat van beholden goederen te stellen genoegzame 

borge, te antwoorden sampt de artikelen ten duplijk geexhibreerd, en voor de commissaris 

gevallen vooralsnog te mogen volstaan; en de impt niet ontvangbaar.  

 

Wolphard van Lezaan Grtm. van Tietjerksteradeel, n/ux CONTRA   Aarend Pieters burger 

in Leeuwarden.  In Factis. 

 

Marten Rinckes te Wons; voor hem zelven en vanwege Aagh Rinke dr. zijn zuster; als cessie 

hebbende van Tyard Hessels die cessie hadde van Aarend Wol…. ?? te Harlingen, en mede 

uit de naam van zijn huisvrouw, (322) ende broeder erfgenamen van wln. Wierd Syurds en 

daarvoor gecaveerd hebbende;    CONTRA   Tyalling Johannes.       IN Factis. 

322. 

Fonger Pieters als voormond over Agge Pieters zoon weeskinderen. Req.    CONTRA 

Douwe van Botnia Grietman en Harmen Pieters bijzitter van Wymbritseradeel; en Anske 

Anskes tot Elahuizen.    ..ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in de kosten.  

 

Henrick Oldendorp CONTRA  Syuck van Wijngie.  Te namptificeren 315 c gld.  

 

28 maart 1606. 

Jacob Jans tot Ee in Dongerdeel, als voogd van Trijn Eye dr. zijn huisvrouw en daarvoor de 

rato caverende;  CONTRA Jetse Claas tot Engwierum; en voor Sibrich Waltis dr. en het 

recht hebbende van Anna en Ael Wolters dr. zijn huisvrouws’ zusters.  

(323)  Te compareren voor voorgaande commissaris …POINCTEN. 1. Hoe groot de landen 

zijn van klein Feddema, zowel binnen als buitendijks; 2. hoeveel pondematen wijlen Cornelis 

Douwes daarinne geweest zijn.  3. Hoeveel wln. Wolter Eyes daarinne gekoft heeft. 4. Item 

hoeveel hij daarin gekoft heeft na haar dood, en ten tijden van wijlen Trijn zijn andere vrouw, 

en Rints zijn derde vrouw.  

 

Aafke Alberts dr. Galema wed. van wln. Harcke Minnolds Req.  CONTRA    Claas Jacobs 

IN Factis. 

 

Claas Jacobs CONTRA     Aafke Alberts, dr. Galema, wed. Harcke Minnolds;  In Factis. 

 

Rinck Epema wed. van Ipcke Annes in der IJlst als geauth. mombersche o.d. knn. bij wln. 

Ipcke. CONTRA Beentse Fetse zoon in Nijega, en Ipcke Thijs tot Bosinghum.  

.. niet ontvangbaar…  

324. 

Tyaard Pieters te Sneek  CONTRA Jr. Douwe van Botnia Grtm. v. Wijmbritseradeel. 

.. te namptificeren 342 lb. 7 str.  In Factis. 

 

Dirck Jacobs tot Oostereind, en Jan Jacobs en Freerck Jacobs tot Bolsward  CONTRA 

Taecke Taeckes als voogd van Teed Simons dr zijn huisvrouw, tot Claarkamp;  

.. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter…  

Feike Hoites impt van brieven van Cessie. CONTRA Jan Henricx burger en brouwer 



binnen L’warden.  En Sibren Saekles en Jacob van Loo ged. en opposant.  In Factis. 

 

Mr. Atte Bruchts secr. in Dantumadeel, als volm. van Oentse Falcks,  CONTRA 

Baucke Hans op Weerdeburen onder Westergeest.  IN factis. 

 

Christoforus Beernds, Req.  CONTRA   Jacob Schouten.   In factis. 

 

Jfr Genoveva van Rattaller e.h.van Wolferd van Lezaan, Grtm etc. CONTRA 

Jfr Elizabeth Rattaller   .. ord. Partijen voor de commissaris POINCTEN: 

1. Waar de leijens Jfr Genoveva bij de eerste scheidinge ten dele gevallen zijn gelegen, en 

hoeverre deselve strekken. 2. Hoeveer strekkende de leijens strekkende aan het Appelhoff bij 

de leste scheidinge der landen, Jfr. Elisabeh en Margaretha ten dele gevallen. 3. Op wat 

plaatsen dese hopen achterdelte gelegen zijn in 1601 gegraven. 4. Waar de akkers gelegen zijn 

bij Outger Everds toegemaakt, uit de welke Jfr Genoveva. gesecht wort zes schuiten heeft te 

hebben  doen graven en wechvoert…  5 Waar de betreffende turf van 1603 en 1604 gegraven 

is. 6. Op al hetgene vs. zich niet uitspreekt te informeren. 7. Wat een schuite turff in de jare 

1601 ende de drie navolgende jaren wel waardich is geweest daer affgetrokken de onkosten. 

8. Te recouvreren de lothcedullen van de leste scheidinge en de andere akten daarvan zijnde.  

326.   

31 maart  1606. 

Jfr. Jel van Aelwa, wed. Gemme van Bourmania.  Triumph.   CONTRA     Jr. Jacob van 

Burmania.  Het HOFF taxerende de schade en interesten tot de somma van 54 c.gld en 11 

strs; … dat de executie zijn voortgang zal hebben… 

 

Tyard Sibolt zn Haarsma te Bolsward,    CONTRA   Tyerck Tyercks en Johannes Claes zn. 

als voorm. over Feddrik Feddriks kinderen en Jacob Schoutens voor hemzelven en Aalke 

Anne Isbrands wed.     Het HOFF cond. de gedaagde te gehengen en gedogen dat de impt. 

mede preferentie van Douw  M… crediteuren werde gesteld; en genoegzame cautie van 139 

g.gld 14 stuivers te stellen… 

327. 

Remmeren Agges te Sneek applt CONTRA   Jacob Agges te Schraard voor hem en als 

conj. Pers. voor de andere erfg. van Agge Watses, en vanwege Auke Emes te Witmarsum, 

vanwege zijn kinderen bij zijn echte huisvrouw geprocreerd, en mede uit de namen van Anna, 

Jan Hankes wed.  .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R. onverkort zijn recht…. 

 

Uulke Piers en Bauck Johannis dr, e.l. te Leeuwarden;  CONTRA   Marten van Naarden 

voor hem en Jfr Auck Donia zijn huisvrouw, en c.d.r.    Het HOFF gehoord de eed van Uulke 

Piers een der impt. tot versterkinge van zijn aangeven, cond. de ged. om de impt te betalen de 

somma vann 1300 car. gld met de schaden etc. inde principaal begrepen zijn, ende voorts 

hetgene van de v…. duizend car. gld bevonden wordt tot profijt van de gedaagde … genomen 

te wezen, enn overigens niet ontvangbaar.  

328. 

Hans Berends Koekebakker binnen Leeuwarden; applt CONTRA    Romke Pieters op het 

Heerenveen; voor hem en zijn huisvrouw.  doet te niet het vonnis van de N.R. en bij nieuwe 

sententie verklaart de geappelleerde, originaal impetrant niet ontvangbaar.  

 

Jacob Luitiens dr. wed. Syurd Jensma req. CONTRA Romke Quirijns voor hem en als 

voogd van Sijouck Jensma  zijn huisvrouw, Bartel Eels ? voor hem en als man en voogd van 

Pietrick Jensma zijn huisvrouw, en Focke Jensma als geinteresseerde persoon zich voor deze 

Bartel sterkmakende, en voor de vs. Pietrick zijn halfzuster.  

(geen uitspraak)  

329 



1 april 1606. 

Adriaantien Jacobs dr.; wed. wln. Jan ter Wijk, de Jonge voor haar en als erfg. ex testamente 

van haar man.   CONTRA Griet Jelderts dr.  wed. Dirck Pieters, en Jelke Rinnerds en 

Cornelis Claas vanwege hun huisvrouwen, en mede als volmacht van de andere erfg. van 

Dirck Pieters. Hun schoonvader binnen Sneek.  Het HOFF cond. de ged. om van alle … 

attentaten op de huizinge ten processe geroerd, zo wel de possessie als eigenen belange hetzij 

met imissie? Oft anderszins aff te houden en haar met de possessie vandien niet te …   en 

voorts hun actie die zij daarop vermenen te hebben …. 

 

Ockius Broersma postulant binnen Sneek, als last hebbende van Wijne Hans, old 

burgemeester, aldaar en Haik Syurdts dr. erfg. van Andle Syuirdts, de vs. Wijne’s overleden 

huisvrouw.  CONTRA  Ernst van Grovenstins en Sibren Aukes in Oosthem als 

volm. van de ingezetenen van Wymbritseradeel.  Het HOFF cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van 323 car. gld 13 stuivers in een partije twee  (330) honder twee en 

veertig c.gld 18 strs. in een andere partije en 151 car gld 18 str. in een derde partije alles met 

scaden enn interesten sedert de litescontestatie…  

 

Jr. Schelte van Aebinga als voogd van Jfr. Gerlant van Liauckema, zijn e.h.en Jr. Adam van 

Paffenrode als v.v. Imck van Liauckema. En zij last hebbende van Jr. Sicke van Liauckema, 

deurheer tot Osenbrugge (Osnabrück) en Jfr. Luts van Liauckema te Franeker, hun resp 

broeder en zuster,  CONTRA Tiete van Peima te Lioessens. In conv en reconv. 

.. het HOFF  cond. de gedaagde te gedogen dat van de goederen van wln. Jfr. Catarina van 

Liaukema der impt resp zuster, en des gedaagdes huisvrouw, nagelaten werd gemaakt 

pertinente inventaris en bescheidinge. En dat zonder per…. Van des gedaagdes recht bij 

reconventie gepretendeerd.  

331. 

Claas Alberts te Franeker  CONTRA Dirck Alberts ged.  

.. te namptificeren 4878 lb. en 7 str  voorts in factis. 

 

Jfr Johanna Botnia wed. Bonne Haitsma te Mackum, als moeder en wett. voorst v.d. knn. en 

als erfg. van de vs. Bonne CONTRA Ebel Sibrands dr. tot Harlingen, en Aelcke Jelle 

Pauwels wed. geapp.   In Factis. 

 

Mathijs Sickes executeur van Wijmbritseradeel, Req.   CONTRA   Eernst Van Grovenstins 

als volm. van de ingezetenen van Wijmbritseradeel.  .. het HOFF cond. de ged. de impt. 

te betalen of doen hebben de somma van 403 c.gld met schaden en intesten, …. Salff deductie 

hetgeen daarop betaald is… 

332. 

Harmen Romkes tot Pingjum voor hem en zijn huisvrouw en het recht hebbende voor Frans 

Jacobs en zijn huisvrouw,  CONTRA     Dr. Hector Rheen, en Merck Jensma n/u voor zich 

en als curateurs over de weesknn. van wln. Lolke Rheen, en Jfr Bertke Herbranda; 

resumerende de proceduren bij de vs. Lolke.  .. Het HOFF cond. de gedaagde van de 

twee pondematen lands ten processe uitgedrukt, te hoeden hun quota en aanpart, van 2 

florenen binnendijks lasten daarin, sedert het jaar 1592; ende dat de impt. deselve landen niet 

in gebruik heeft gehad en voorts ook te gehengen dat de executie nopens de achterstal op de 

voorgaande landen werden (gelegd) en de impt. te restitueren hetgeen hij van de schattinge tot 

reguard van dien heeft moeten betalen; en schadeloos en kosteloos aff te doen…. 

 

Willem Stevens aan St Jacobi Parochie en Jan Joost zn aan Vrouwenparochie, en de erfg. van 

Steven Harmens, hopman te Harlingen CONTRA    Menne Freercks te Dokkum en Dirck 

Tijss te Ternaard.  ..niet ontvangbaar… 

333. 



Mr. Ocke Broersma cur over het sterfhuis van wln. Hylko Lyubbema in leven te 

Mormerwolde impt; CONTRA Jfr Genoveva van Rattaller e.h. van W. van Lezaan; als 

mede erfg. van Jan Rattaller haar vader en Jfr. Ida van Loo, wed. Jan Rattaller, en Jfr. 

Elisabeth Margaretha Rattaller;  … niet ontvangbaar… 

 

Aalke Dirks dr. wed. van Dirck Henrick Klingbijl, in leven burger en koopman te leeuwarden; 

voor haar kinderen bij haar vs. man getogen.    CONTRA      Gerrijt Dirks tot Wijns, voor 

hem en onder verband van goederen caverende voor Rints Aede dr. zijn huisvrouw; IN factis. 

 

Tite Andries zn. Vrijelsma applt CONTRA Jelmer Imes, resumerende de proceduren 

bij Jarich Jelmers.  Zijn vader   ..niet bezwaard bij het vonnis van de N.R.  

334. 

Christoforus Damus koopmann binnen Groningen;  CONTRA Jacob Schouten  

.. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter… 

 

2 april 1601. 

Gerrijt Senties applt CONTRA Tyaerd Feikes.  Geapp.     .. doet teniet het vonnis van 

de N.R. en bij nieuwe sententie cond. de geapp de appellant te guaranderen van het 

meesterloon de wondinge in q. bevonden te betalen de somma van 10 g.gld.  

 

Nicolaas van Ulpen als cur. over het sterfhuis van Jan Bol CONTRA   Jan van Cuyck,  In 

Factis. 

 

Menne Rens, Ter Zool, als wett. voorst. over zijn kinderen bij wln. Foeckel Gerrolts dr. impt. 

CONTRA Marij Gerrolts wed. wln. Wopke Hans te Boksum, In Factis. 

335. 

Jacob Cornelis  en Martien Cornelis dr. e.l.  CONTRA   Frans Gerliffs ende Henrick Jans 

burger en apotheker in Leeuwarden; als voogd van Gerbrich Cents dr zijn huisvrouw en 

intervenierende voor mr. Feije Haies te Kollum.  In Factis. 

3 april 1606. 

Dirck Elerds CONTRA Peecke Hans zn  geapp. In factis binnen 2 naanden 

 

Saeckle Popckema impt;  CONTRA Sibrand Waltha;  .. rejekteert de exceptie en 

alsnog te anwoorden , reserverende de kosten tot het uitdragen der saeck.  

 

Hinne Fongers Appellant en req.  CONTRA  Auck Jaitse dr. geapp.   Het HOFF 

restituerende de Req, en Applt tegens verloop van tijd…. hun productie te mogen doen op de 

eerste rechtdag naastkomende… 

336.   

4 april 1604. 

Douwe Epema grtm. van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde  CONTRA  Tinco 

Andringa, dijkgraaf en dr. Teotardus Tiara, Sipcke Foeckes tot Nijega, en Frieske Rinkes tot 

Elahuisum; de gedaagde ongehouden op de eis van de impt te antwoorden… 

 

Nies (?) en Adriaanke Ariens dr    CONTRA Jan Everts. In Factis. 

 

Anna Outgers in leven huisvr. van Reinier Reiners in leven burger te Leeuwarden; etc. impt. 

CONTRA Wopke Jarichs burger in Leeuwarden.   In Factis. 

7 april 1606. 

Mense Gratema voor hem en nom Ux; Erasmus Griff, Gertie Jans dr. tot Harlingen; dom. 

Martinus Martinides voor hem, en Hans Jans deurwaarder van dezen Hove, in hun qual. van 

wln. Ryurd Ockes en Rixt Monte dr.  CONTRA   Gerbrand Dyurres, Botte Haukes, als 



cur. over de wezen van wijlen Gisbert Mennerds. Ate Sickes c.s.; allen erfg van Sicke 

Eyellings ? en in die kwaliteit mede caverende voor Wijbe van Riddersma vanwege zijn 

huisvrouw en haar andere zusters en broeders, als erfg. van wijlen Rienck van Cammingha 

hun vader.  

 

Henrick Ewes en Jouck Jans dr. sampt Alle Binnerds en Anck Buwe dr e.l.  CONTRA 

Tyebbe Gerbrens Oudiger (O…..?) In Factis. 

 

Douwe Nijenhuis als cur. bonorum over het sterfhuis van Ryurdt Rienks impt. 

CONTRA Monte Rienks.  In Factis. 

 

Jan Reiners en Willem Jans alls voormombers over Marc ? van Hasselts weeskinderen en de 

wed. van deselve.   CONTRA Johannes Johannes aan O.L.V. Parochie  

..het HOFF gezien de citatien , houdende de obligatie van 4 jan 1604 voor bekend cond. de 

ged de impt te betalen de somma van 115 g.gld met schaden etc; onder deductie van 110 gld , 

tot de 2

e

  sept lestleden gedaan.  

338. 

Frans Jacobs, burger en Brouwer te Franeker,   CONTRA  Romke Jans gewoond hebbende te 

Sneek, nu te Harlingen.   .. houdende de obligatie van 30 jan 1601 voor bekend, cond. de ged. 

aan de impt. te betalen 160 lb. met schade etc… 

 

Jan Jans goudsmid en burger te Sneek;  CONTRA   Saeckle Pieters voor hem en o.v.van 

goederen voor Griet Gerbrens zijn huisvrouw, te Tiemarum. Ged.  .. de overgelegde 

obligatie d.d. 10 okt 1605 voor bekend houdende, cond. de ged. de impt. te betalen 55 ll (=55 

pond) (=55car gld) 

8 april 1606. 

Jfr. Imck van Dekema   CONTRA  Sicke Brantsum als volm van Jr. Wytse van 

Cammingha      .. te compareren voor de commissaris…. Geen POINCTEN. 

339. 

Jan Claas en Jel Bartelds dr e.l.; tot Holwerd in conv. en reconv.  CONTRA 

Tonis Tonis voor hem en als voogd van Uulck Broers dr. zijn huisvrouw. In Factis. 

 

Matheus Peters burger in Leeuwarden CONTRA Hans Douwes ged.    

 ..te namptificeren 661 g.gld .. 

 

Syurd Sprongh , req.  CONTRA Jenke Jenkes.   Het HOFF accordeert hem alsnoch de 

tijd van drie weken…. 

 

Sibrand van Osingha ; grtm. van Wonserdadeel; ratione officii;  CONTRA   Douwe Sipolts 

kerkvoogd en Nanne Cornelis beide te Kimswerd, volm. en administrateurs van de geestelijke 

goederen; Eytse Iglis, en Saeck(e) Jans als van van het dorp Kimswerd. En de gedeputeerde 

Staten, zo veel hun landen vrijheid aangaat; intervenierende voor Uubt Pauwels te Pingjum en 

en Uulck Claas Pieters wed. aldaar hun respectieve meijers. In Factis. 

339a.   (wegens foutieve nummering door onbevoegden, in inkt (!), ingevoegd 2 pag. als 339a 

en 339 b.) 

Syurd Feckes (Fercks?) te Sexbierum  CONTRA Jfr. Imck van Dekema,  IN 

Factis.   

 DE 29

E

 APRIL WAS DE EERSTE RECHTDACH NA PAESCHEN. 

 

Dirck Allardts als geauth. Voorm. over de kinderen van wln. Jan Oenes en Anke Jelle dr;  

CONTRA Jarich Jelles voor hem zelven en als last en procuratie hebbende  van Trijn 

Pieters tot Nijkerk in Dongeradeel; voor haar en als wett. voorst. voor haar kinderen bij Jeppe 



Jellis geprocr.     Het HOFF taxeert de schade met de interesten op de somma van 161 car. gld; 

18 str; en dat de executie haar voortgang zal hebben…  

 

Enrick Joris aan St. Jac. Par. Voor hem en vanwege de erfg van Marithien Aarts dr. wed van 

Joris Aarts hun vader   CONTRA Cornelis Hendriks.    Verklaart de ged. ongehouden te 

antwoorden…  

339b.   

3 mei 1606. 

Mr. Regnerus Bras adv. voor dezen Hove als man en voogd van Maike Gerrijts zijn 

huisvrouw, als voorstander van Gerrit zijn zoon. CONTRA Andries van Hiddema als 

geauth. cur. over Douwe Jayema, en Bauck, Gerrit Wijbes, echte huisvrouw van de Hopman 

Wijbe Hette(n)s en Trijn Gerrits dr. wed. van Peter Slijp ( Stijp?)  

..niet ontvangbaar… 

5 mei 1606. 

Dr. Wilhelmus Velsius als cur. over Agatha Velsius, in die qual. erfg. van dr. Johannes 

Velsius haar vader en Jfr. Imck van Geel de wed. van de vs. Johannes.   

CONTRA Doede van Syerksma.    IN Factis. 

 

Pieter Oeges als gewezen curator over het oudste weeskind van wijlen Rein Walte zn. en 

gewezene volmacht vanwege wijlen Lijkle Walte zoon het jongste weeskind gewezene tutor. 

CONTRA Nolle Hijsses als cur. over Walte Otte zn. … om de requirant ongemoeid te 

laten met de executie en alle attentaten costeloos en schadeloos af te doen.. 

340 . 

Cornelis Jans tot Ferwerd apptl CONTRA Lyuwe Wijbrands cum uxore wonend tot 

Marrum.  ..te compareren voor de commissaris …     POINCTEN. 1. Oft de appellant 

drie maal voor de Nederrechter geciteerd is. 2. daarvan de relatien te recouvreren.  

 

Tyalling Sickes en Doytse Wijbes te Wirdum, als kerk- en armenvoogden van het dorp en 

Marten Rheen hun adjunct.  CONTRA Hessel van Bootsma te Wirdum. 

.. te restitueren de obligatie ten processe uitgedrukt…; onverkort de ged. huisvrouw haar 

rechten nopens de dijkslasten, van de pondematen daarinne geroerd; …. 

 

Johan Martens Gravius in plaats van wln. Broer Hoitema als cur. bonorum van wijlen Jenke 

Uulbes en Fop Hotse dr. in tijden e.l.; te Smallebrugge.  CONTRA Epe Heris en M 

(mints?) zijn huisvrouw.  In Factis.   

341 

mei 1606. 

Johannes Sijtses Postulant voor het gerecht van Geesterland; applt      CONTRA 

Griet Uulkes huisvrouw.  Geapp. .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R….. 

 

Adriaantien Jan Tierks dr. e.h. van Henrick Douwes als universeel erfg. van haar overleden 

kinderen bij wln. Cornelis Hendriks en met haar teg. man geass.  CONTRA 

Harent Henricks op ter Bildt.    .het HOFF verklaart de impt mediate en immediate erfg. 

van haar drie kinderen bij wln. Cornelis Hendriks getogen; cond. de ged. om de impt. de 

erfenisse bij de gemelte kinderen nagelaten zoveel in hen is te doen hebben en laten volgen 

met de vruchten etc..en voorts van zijn bevind te doen rekeninge en bewijs, en het geen in 

reliquis zal worden bevonden te betalen met de schade etc… 

 

Harmen Harckes mede Gedeputeerde der Staten van Friesland en Wijbe Agges burger in 

Leeuwarden als medecrediteuren van Pieter Rienks zoons Prins (?) ; req.  CONTRA 

Dirck Isbrandts brouwer te Delft.  In factis.  

342. 



Hector en Harco van Aikema als erfg. van Taco van Aikema en Jfr. Swane Hil(l)ema hun 

ouders.    CONTRA Hendrik Oldendorp.  In Factis. 

 

7 mei 1606. 

Hendrik Oldendorp CONTRA  Ida Aukes tot Tzum. ged;  In Factis. 

 

Boele Roeloffs in de Oldetrijne; applt CONTRA   Pieter Anne Meeuwis aldaar.  Het 

HOFF verklaart het vonnis van de Nederrechter Nil (nul!); onverkort partijen wederzijds 

wegens malkanderen hun recht en defensien, zo zij vernemen zullen… 

 

Foppe Tyerks, Rein Atses en Epe Andries als volm van de gemeen crediteuren van Lolke 

Wopkes en zijn huisvrouw;  Lolke Wopkes voor hem en onder hypt. van goederen caverende 

voor Trijn Gerrijts, zijn huisvrouw. Het HOFF..cond. de geapp. te gehengen en te gedogen 

dat  de verkopinge van de goederen volgens akte van overdracht voor de commissaris 

gevallen haar voortgang zal vinden; en cond. de geapp. in de kosten.  

343. 

Pieter, Anne Minnes als volm. van den dorpe Oldetrijne, Triumph   CONTRA   Claas Jans als 

volm. van Nijetrijne,   In Factis. 

8 mei 1606. 

Gosse Pieters voor hem zelven en mede procuratie hebbende voor en c.d.r. voor de andere 

ingezetenen en aangehorigen van het dorp Oldetrijne. CONTRA    Pietter, Anne Meuwis 

(Minnes?) zie boven, dorprechter en gewezen ontvanger van O’trijne  In Factis. 

 

Goyke Bruins Alsma, notaris publicus te Sneek, impt CONTRA     Jelger en Hessel van 

Bootsma, vanwege His Bootsma hun zuster, en als erfgenamen van Syrck Bootsma in leven 

Grietman van Rauwerderhem.  IN FACTIS. 

 

Goyke Bruins Alsma , alsvoren CONTRA dezelfden (wrschijnlijk dubbel genoteerd.) 

344.   

9 mei 1606. 

Sibe Wijbrands en Tet Tade dr. e.l.   CONTRA  Here Andries en Trijn Wijbe dr. 

.. de ged. de impt. te betalen de somma van 150 Car. gld met schade en int…  

 

Johannes Hernes Ammama voor hem zelven en als vader en adm. over Pibe zijn miserabele 

zoon.  CONTRA Epo Foppes te Franeker.  

..het HOFF cond. de ged. de om de impt. de vorderinge ten processe geroerd, te boeten en 

beteren met de somma van 48 g.gld; …hem te guaranderen het meesterloon vandien en onder 

genoegzame cautie … en cond. de ged in de kosten.  

 

Hendrik Oldendorp burger in Leeuwarden, impt CONTRA Molle Poppes te Stiens … 

niet ontvangbaar..  en cond. hem in de helft van de kosten…. En de advocaten de andere helft 

uit eigen buidel te betalen. 

 

Sibe Wijbrands en Tet Taede dr. e.l. burgers in Leeuwarden;    CONTRA    Here Andries en 

Trijn Wijbe dr .  te namptificeren 187 car gld 3 stuivers. (in ponden geschreven) 

 

345. 

Hans van Sichem binnen Leeuwarden; CONTRA   Fetse Simons burger in Leeuwarden 

als cur. over Benedictus Wijbes, de nagel. zoon van Wijbe Benedicus Oedsma;  .. te 

namptificeren 291 ll. en nog 26 ll. (=pond = car gld) 

 

Ruardus Bandts als cessie hebbende van Syouke Ryuerdts Bandts zijn vader, die cessie hadde 



van Matthijs van Muiden, en Jelke Tijaards dr. CONTRA  Jr. Carel van der Nitzen, als 

voogd van jfr. Aat van Offenhuizen, tot Minnertsga, Jr. Douwe van Hettingha als voogd van 

Jfr. Habel van Offenhuizen; hun dragende als erfg. van Jr. Andries van Offenhuizen hun 

broeder.  In Factis. 

 

Lyuwe Henriks voor hem en onder verband van zijn goederen caverende voor Hilke Arends 

zijn huisvrouw. Impt.   CONTRA Jacob Aarends op Beetsterzwaag.   In Factis. 

 

Tiet Douwe dr. wed van Jurgien Amkis geres. de proc. bij hem Jurgien geinstitueerd. 

CONTRA Lijsbet Arens de wed. van wln. Harmen Rodenburch, te Amsterdam voor haar 

zelven en geres de proceduren. .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R. .. 

346.   

11 mei 1606. 

Worp Peima req. CONTRA Simon Bottes Kempema, Dirck (Sydses?) Saepma en 

Lijkle Eilerds.      Het HOFF cond. Lykle Eylerds specificatie van zijn p…. in handen van Dr. 

Johan van de Sande Rd. Ord. te leggen binnen 14 dagen naastkomende.  En zijn vordere eis 

niet ontvangbaar. 

12 mei 1606. 

Sypt Ritskes wonend op de Jouwer bij Dokkum; aplt.    CONTRA     Gosse Syds zn. te 

Tiemarum.   In Factis. 

 

Simke Simkes en Allert Claaszn  CONTRA Tyaard Haarsma    .. en cond. de req. In de 

kosten wegens vertraging van het proces.  

347.   

13 mei 1606 

Johannes Ter Wisga  CONTRA  Johannes Ten Hoor,     Het HOFF ontzegt de gedaagde 

zijn request.  

Doorgehaald: 

Tsommerus Faber vanwege zijn moeder en zijn broer.   CONTRA    Marij Wijgers en Jacob 

Dirks.    .. getuigenisse der waarheid te doen.. 

 

Lyupck Wijbe dr. tot Goinga, met consent en assistentie van haar man Renier Sibrands. 

CONTRA Hancke Sibrands voor hemzelve en oudevader van Sibren Hankes weeskn. 

Sake Wijbes tot Grou; Wijbe Hankes tot Hollum, en Wijbe Uulbes tot Akmarijp; Hanck 

Oeges aldaar, en Hijlck Hanke dr tot Goinga, en Anke Wijbe dr te Sneek  

In Factis. 

14 mei 1606. 

Tyaerd Doekes Burger in Leeuwarden; CONTRA Jan Willems burgemeester in Harlingen. 

.. niet ontvangbaar..  

348. 

Dr. Tsommerus Faber voor hem en vanwege zijn moeder en broeder CONTRA 

Marij Wijgers en Jacob Dirks. Het HOFF cond. de gedaagden om getuignisse te doen. 

 

Jfr. Elisabeth Rattaller   CONTRA    Jfr. Genoveva Rattaller. 

Het HOFF taxerende de turf in de vs. somma uitgedrukt ter somma van 24 g.gld; en ord. dat 

hetselve zijn voortgang zal vinden. 

15mei 1606. 

Hendrik Intses tot Nes op Ameland;    CONTRA Gerrijt Tijallings tot Steens ?    In Factis. 

 

Michael Swart, burger in Leeuwarden;     CONTRA      Dr. Edsart Ens adv. v.d. Hove. 

..cond. de ged de impt te betalen 26 car gld salff deductie van 16 car. gld 15 str. en nog 1 car. 

gld , met schade en interesten.. 



 

349. 

Lykle Sakes burger en apotheker te Sneek, als man en voogd van Bauck, Fedde dr Regnaarda; 

in die qual mede erfg. van Fedde Aukes Regnaarda, in leven Grietman van Doniawerstal; en 

door scheiding en deling het recht verkregen hebbende van de andere erfg.  CONTRA 

Rein Sipkes wonende te Ter Oele.  .. te namptificeren 60 g.gld .. 

 

Ju Hinnes burger in Leeuwarden, als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij wln. Ambrosia 

Sicke dr. als universeel erfg. van Sicke Douwes, der kinderen oldevader; res. de proceduren 

bij Sicke vs. CONTRA Sibolt Sibes en Fokel Douwe dr. e.l. als erfg. van Reinsch Sicke 

dr.  In factis. 

 

Lolke Tsummes burger in L’warden; voor hem en hem dragende sub beneficie van inventaris, 

ex testamente van wln. Ancke Sibe dr. zijn overleden huisvrouw.  CONTRA   Hessel van 

Feitsma.  In Factis voor Roussel. 

350. 

Peter Gerrijts, brouwer op de Nijezijl impt CONTRA Hoyte Obbes mede deurw. van de 

Gedeputeerde Staten.  Het HOFF cond. de ged. om de impt. de schade en interesten 

door de ad per …. Ten processe gemeldet … en in zijn vordere eis niet ontvangbaar.. 

 

Bote Tietes gewoond hebbende te Wiewerd, impt. van brieven van executie.  CONTRA 

Broer Jouckes te Folsgara;  .. de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.. 

 

19 mei 1606. 

Ryurt Eelkes te Jorwert, applt    CONTRA Otte Heixan , postulant binnen Leeuwarden, en 

de rato caverende voor Doed Melchiors zijn huisvrouw;  IN Factis 

351. 

Tyaerd Wilkes geass met Wilke Eukes (=Emkes!) zijn vader in Oldega CONTRA 

Hans van Sijwen herbergier in Oldega, ende Eeuw Gijelds in Garijp, vader van wln. Wijbe 

Eeuws voor hem zelven en mede so vele nodich als voogd van zijn huisvrouw, en vanwege de 

andere kinderen erfgenaam van Wijbe Ewes. Het HOFF gehoord de eed van de impt tot 

versterkinge van zijn aangeven gedaan, Condemneert Hans van Sijwen een der ged. om de 

impt te betalen de somma van 150 g.gld; ende hem te indemneren neffens het meesterloon 

van de quaestie aan zijn oog gedaan, ende bovendien de impt. te refunderen, de schaden en 

interesten bij hem door de vs. quetsinge gehad en geleden.. etc.. ; onverkort de 

medegedaagden zijn aktie aangaande het inslaan van glazen ten processe gementioneerd, zo 

hij vernemen zal; en de impt. zijn defensien tot contentie. En cond. Eeuwe Gijelds in zijn 

qual. mede gedaagde om de impt. te betalen de somma van 24 g.gld  en hem te guaranderen 

ende schadeloos te houden neffens het meesterloon van kwetsinge bij de impt. bij de vs. mede 

gedaagde gedaan en bovendien te refunderen de schaden en interesten bij de impt. door de 

selve kwetsuren gehad en geleden nog te hebben en nog te lijden en cond. de gedaagde mede 

in de kosten.  

352. 

Hette Hettes Vriesma kwartiermeester van het Friese Regiment als vader en voorstander van 

zijn kinderen bij Anna Jans dr. zijn overl. huisvr. CONTRA Jantien, Mr. Jans wed. van 

wln. Frans Jans, als erfg. van Jan Frans haar kind.   ..Het HOFF cond. de ged te gehengen en 

te gedogen dat de req. voor zo vele hij erfg is, geadmitteerd werde in de possessie van de 

goederen van Jan Jacobs vleyschouwer nagelaten en gepossideerd…  

 

Juke Claaes burger binnen Franeker, voor hem en als voogd van Gelts Jans dr. zijn e.h.; en 

c.d.r onder verband van goederen voor zo veel nodig. CONTRA        Hermanus Doman 

en Minne Mellens ??  burgers in Franeker, als cur. over de goederen van Allard Ottes. Ende 



Otte en Jan Allards zoon Heyxan en Douwe Meuwis als man en voogd van Trijnke Allards 

zijn e.h.   Het HOFF cond. Hermanus Doman en Minne Mellema om de impt te betalen de 

somma van 157 g.gld; en 4 stuivers; met de schaden… etc; en overigens vooralsnog niet 

ontvangbaar.  

353. 

Gerke Wijbes burger in Leeuwarden; als geauth. Cur. over Aal Willems dr. impt.         

CONTRA     Orck Feites ten Wirdum als oldevader en leg. adm. van de kinderen van wln. 

Willem Jans bij Moecke Orks dr. ende Aaf Alberts dr. nagel. wed. van de vs. Willem met Jan 

Gerrijts haar tegenwoordige man, te Oosterlittens.  In Factis voor Grovestins. 

 

Jan Frans aan St Anna Par.  CONTRA Wijbe Tyaerdts altans te Franeker. In Factis. 

 

16 mei 1606. 

Cornelis Cornelis, mede schepen van Leeuwarden; voor hem en als last hebende van Tyebbe 

Jelgers burger in Dokkum, en Ju Hinnes burger in Leeuwarden, uit de naam van Maritien 

Cornelis dr. zijn e.h.; als crediteuren van Deytze Wijnia;  CONTRA 

Willem Radijs, deurw. v.d. Hove en Gale Jans en Gertien Lykles geapp.  ..niet ontvangbaar.. 

 

354. 

Jr. Jarich en Jfrs. Anna en Aalke van Ockinga als erfg. van wln. Rints van Cammingha  

CONTRA Jantoen Boelema wed. wln. Menno Broersma in leven adv. v.d. Hove en erfg. 

van de knn. bij de vs. Broersma.   In Factis. 

 

Sake Jaans (Jeens?) tot Gersloot  CONTRA Take Syurds voor hemzelf en als last en 

procuratie hebbende van Tatman (Talman?) Syurdts en onder verband van goederen de rato 

caverende.   In Factis. 

 

Gosse Foppes req.  CONTRA Gerlacus de Frieso, secr. van Tietjerksteradeel en Hylck 

Jans dr. e.l. In factis. 

 

Aeltse Sakes tot Baard voor hem en als wett. voorst. van zijn knn. bij Rixt Hessels dr. zijn 

overl. huisvrouwe CONTRA Eme Dircks en Syeuck Johannes dr. te Wommels. 

355. 

Marten van Naarden Req CONTRA Uulke Pieters, geapp.    In factis, binnen drie 

weken.   

 

Otte en Jan Allerds zonen Heixan,  CONTRA   Jenke Jenkes en Anna Otte dr.  e.l. Winsum 

.. te compareren voor de commissaris.. POINCTEN : 1. Oft de verkofte landen de 

huisvrouwen van de impt niet toegenomen hebben en hem aangeerft zijn. 2. Oft deselve niet 

met fideicommis bezwaard zijn bij deselven testament. Ende in cas van affirmatie hetselve 

testament te recouvreren.  

 

De erfg. en gepref. Cred. van wln. Hed Faasma Triumph en impt  CONTRA 

Ennius Bijma gecond..  .. doende recht op de besognene van de deurwaarder inteponeert 

daarop decreet , dat de koop van de zate huizinge, hoff, plantagie ende landen met de annexen 

en gerechtigheden daarinne geroerd noch eenmaal over de kerk en gerecht mach worden 

geproclameerd, om bij een ijder die het believen sal verhoogt te mogen worden bij het lichten 

van het zegel voor den Hove toegestanden op den 1

e

 julij eerstkomende; en cond. de oppositie 

zulks te gehengen en te gedogen en zijn gedanr oppositie costeloos en schadeloos af te doen 

en mede in de kosten.  

356.   

22 mei 1606. 



Mr. Hero Tyards, chirurgijn en burger te Harlingen,   CONTRA  Hessel Lyuwes te Pingjum. 

.. te betalen de somma van 80 g.gld .. 

 

Claas Rintkes Hopman in Wolvega  CONTRA Peter Camper binnen Leeuwarden. 

..ongehouden op de eis te antwoorden.. 

 

Jarich, Aalke en Rints van Ockinga erfg. van Rins van Ockingha (Cammingha)  CONTRA 

Tarquinius Gerardi Notaris en Postulant in L’warden;  In Factis voor Hillema. 

 

Douwe Ablis als erfg. van Take Ablis zijn Broeder.   CONTRA Timen Frans mede 

gedeputeerde der St. v. Frld. en Jacob Frans en en Syurdke Willem Baards kinderen als erfg. 

van Pitrick Timens  In factis. 

 

357. 

Gosse Pieters applt. CONTRA Richard Slotboom scholtus te Oldemarkt. 

Te compareren voor de comm. POINCT: Oft de geappelleerde eerstmaals in de grietenije van 

(Stellingwerff) Westeinde geciteerd is. 

 

23 mei 1606. 

Lenerd Huigens te Akkrum impt CONTRA Wigle van Hania ged. 

Het HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen de somma van 739 car. gld 10 str; in een 

partije en 216 en 15 st.r gelijke gld; in een andere pertije, onder deductie van 403 car. gld. en 

item van 235 gld. 10 str; en nog 10 c.gld. als overschot van 26 dito; respektievelijk gemeld op 

(een groot aantal artikelen ) etc. 

Foecke Harmens tot Lutkewolde; als oom en geauth. voorm. over de weesknn. van Reiner 

Harmens bij Antie Bartels ? dr. in echte getogen. En in die qual. naastebloed van Reiner 

Harmens. CONTRA Hintse Reins te Kollum, en Auke Sipkes onder de klokslag van 

Kollum.  Aan de impt. te betalen 300 g.gld en de kosten v.h. proces.. 

358. 

Jfr Elisabeth Rattaller wed. van Jong.(??) CONTRA Berend Jans te Bergum. 

..niet ontvangbaar.. onverkort haar recht tegens Ida van Loo. 

 

Aelke Cornelis dr. wed. Harmen Kreeft (?) te Harlingen. Voor haar en de kinderen;          

CONTRA  Romck Jarichs dr en Eets Doecke dr wed wed van S…. Olphert… gers de proc 

bij Olpherd Jarichs.  In Factis. 

 

Jaey, Cornelis Boelema dr.; Martinus Martinides;  suppost van dezen Hove; als geauth. cur. 

van Egbert en Joucke Jeppema, en bij Jacob Jepma en Ockien  Boelema in echte getogen.  

.. niet ontvangbaar..  

359.   

24 mei 1606. 

Georg Vrijheer toe Schwarzenbergh als voogd van Doed van Holdinga zijn huisvrouw; 

CONTRA Jr. Sicke van Dekema.   Het HOFF verklaart de baer ten processe 

gementioneerd executabel. Dientegevolge cond. de ged. om  van zijn landen aan de 10 pm aan 

de impts. landen mede verhaald te laten affmeten affgraven en te doen hebben en leveren 

alsovele als hem van wln. Wilco van Holdinga is toegestanden; en ged. van Wobbema zate 

toegemeten; en de impt te betalen 41 g.gld  etc.. 

 

Pieter Hanses tot Huizum, voor zich zelven , Jacob Andries als voogd en wett. voorst. van 

Griet Haytie dr. zijn huisvrouw, binnen Leeuwarden.  CONTRA   Marten Dirks en Pieter 

Pieters te Huizum; EN Sine Boockes te Teerns, voor zich en als last hebbende van Haie 

Michiels; En Gosse Clases en Pieter Clock ged. in conv. en eisers in reconventie en Marten 



Dirks en Pieter Pieters idem.  In Factis. 

 

Wolter Jans cur over Wolterus Matheus erfg. van Tijss Jans zijn moeder als door cessie het 

recht hebbende van Sape Sibes; burger in Leeuwarden. CONTRA   Andle Bruchts in 

Westergeest.  In factis voor Runia.  

360. 

Pieter van Buten notaris binnen Harlingen, als cur. over de nagel. kinderen van wijlen  

* Lorentio Rixenio (in het geheel niet zekere lezing) in leven tafelhouder te Harlingen, en 

onder ben v. inv. erfgenaam van dezen.   CONTRA   Mr. Andries Burchards. Ged. 

..te namptificeren 70 car.gld. 

 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden; voor hem en als last en proc. hebbende 

van Claes Dirks zijn broeder, Dirck Claes zn. te Bilgaard, als voogd van Imck Dirks dr. zijn 

zuster. CONTRA  Douwe en Harmen Lyuwes.   In Factis. 

 

Dr. Henricus Gualtherij,   CONTRA  Claes Can burger en chirurgijn in Leeuwarden.   

Het HOFF cond. de ged. de impt. te restitueren alsulke der ontvangen penningen als van 

welke hij impt. geen rente jaarlijks kan ontvangen; met schade etc.. 

 

Meinu Pieters dr. wed. wln. Jou Roeloffs te Jorwert;  CONTRA 

Wijbe Pieters burgemeester te Leeuwarden.  ..niet ontvangbaar.. 

361. 

Cuser ? de Machettis, tafelhouder te Bolsward, impt   CONTRA    Johannes Bonifacius van 

Cayssuer (kassier?)  van Jacques de Balbacum ged.  Te namptificeren 660 car. gld.  

 

Walte Benedix Hittingha, ter Oele als cur. over Ede Joost Wijaarda impt.  CONTRA   Pieter 

Cornelis burger in Leeuwarden;  Het HOFF verklaart Ede Joost dr. Wijaarda bij de ged. 

geiniureerd te bewijzen dienvolgende cond. de ged. om voor den Hove in persoon te 

compareren, en te verklaren hetgeen bij hem aangaande de trouw met de vs. Eede gezegd is; 

onwaarachtig te zijn, ende dienaangaande God en de Justitie en de impt. om vergiffenisse te 

bidden, en cond. de ged. bovendien de impt. te betalen de somma van 32 g.gld .  

 

27 mei 1606. 

Barbara Douwe dr. nu e.h. van Pieter Cornelis op Dronrijp; als het recht hebbende van Barber 

en Eet Johannis drs; die erfgenamen waren van wln. Johannes Richaeus, hun vader, int. lesten 

gewoond hebbende op het Vliet buiten Franeker.  CONTRA   Oentse Jeppes en Tet Ryurds 

dr. e.l.;  niet ontvangbaar.. 

362. 

Simon Simons als man een voogd van Gritken Dirks dr.; res. de proceduren bij Feite Simons 

en Tyerck Tyercks, hun gewezene cur.  CONTRA   Matheus Pieters ged. en 

gecontumaceerde. Het HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de executie van 

het decreet ten processe nader gemeld zijn voortgang zal hebben tot de somma van 59 g.gld; 

sedert de 28 sept 1603 verschenen.. 

 

Ige Sickema  impt CONTRA Pieter Galis voor hem en vanwege zijn huisvrouw. Het 

HOFF cond. de ged. de impt. te guaranderen neffens de leste termijn, volgens de akte van 

transport ten processe geroerd.  

 

# (vervolg van een uitspraak op de volgende pag, onderaan) 

..ligt ende Wijtse Meinerds bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard; cond. hem 

mede in de kosten van het proces, ten respecte van dien gevallen; tot s’HOFFds tauxatie, ende 

recht doende tegens de heren Vincentius, doet ten niete het vonnis van de Neder Rechter uit 



respecte van het instrument in dat de 15 juni 1593; ende bij nieuwe sententie recht doende, 

verklaart de appellant uit kracht van hetzelfde instrument voor de geappelleerde in zijn 

kwaliteit geprefereerd te zijn met de somma van 100 g.gld met de interesten vandien, van 

gelijken uit krachte van het instrument d.d.25 mei 1598 voor de geapp. In zijn eigen name, 

verklarende deselve tegens de geapp als cessie hebbende van Lou Lous en Griet Harmens dr 

e.l. uit aan zien van de vs. baer van 25 mei 1598 bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard; ende recht doende in reconventie verklaart de appellant in hetselve cas niet 

bezwaard. En compenseert de kosten… 

 

363. 

Foppe Johannes en Lisck Jans dr. als cessie en het recht hebbende van Johannei Gaukes , voor 

hem zelf en de rato caverende voor Aeff Foppe dr. zijn e.h.; op het nieuwland onder de 

klokslag van Leeuwarden. CONTRA    Allard Hans te Beetgum voor hem en als voogd van 

Trijn Wijbe dr. zijn huisvrouw, eveneens c.d.r.   ..het HOFF cond. de ged om de impt te 

betalen de somma van 20 g.gld met de schaden etc; onder deductie van 80; 32;  en 50 gelijke 

guldens, onverkort de imptn. hun recht nopens de penningen te deduceren tegens de reducent 

?; en andersom deze tegen de boekschulden tegen de gedaagde… 

 

Tonis Simons en Marij Take dr. tot profijt van hun moeder, applt   CONTRA    Valerius van 

Roorda, vanwege de erfg. van wln. Boudewijn wan Loo; en Jfr. Jacobmine van Keckwerve in 

leven e.l.; resumerende de proc. bij Jan Henriks ontvanger generaal der Kloosteropkomsten, 

vanwege de vs. echtelieden gesustineerd; Johannes Vincentuis postulant binnen 

Harlingen,voor hem en als obcessie hebbende van Lou Lou zn en Geert Harmens dr e.l.; en 

Wytse Mennerds tot Harlingen burgemeester; geapp. en Johannes Vincentius als gebruikt 

hebbende appellationis ……. Het HOFF zonder te letten op de gepretendeerde exceptien 

verklaart de appellant tegen Valerius van Roorda, voor zo veel hij hypotheek  (vervolg bij # 

op vorige pag.) 

364. 

Joucke Wolters te Balck als voogd van Syts Otte dr. gewezene  huisvrouw van Oege Hylkes 

als erfg. van Otte Oeges, haar zoon; en voor de gerechte derdeeel erfg. van Hylcke Pieters en 

Els (Ets) Bonne dr; zijn oldevader en moeder in tijden e.l.;  CONTRA  Wol Ottes als 

executeur van Geesterland en als voogd van Els Hylke dr en Bonne Claas zn voogd van Trijn 

Hylke dr.; mede resp. erfg. van Hylke Piers; en Els Bonne dr. vs.; ged. 

 .. Het HOFF verklaart de impt. universeel erfg. van Otte Oeges en Oege Hylkes; 

zomede voor de gerechte derdepart van Hylke Piers en Els Bonne dr; … dienvolgende cond. 

de ged om de impt te doen hebben behoorlijk inventaris; met ede gesterkt van alle de 

goederen bij de voorn. Hylke en Els achtergelaten; ende hen te laten volgen van deselve 

legitimam trebelli…. cause ende daarentegens in het geheel geeiste geld .. tot 150 g.gld; 

mitsgaders de andere nagelaten goederen Otte Oeges uitgenomen hetgeen bij de voornoemde 

Hylke een Els solde blijken volgens scheidinge van 15 mei 1594; ten processe geexhibreerd; 

alles met de fruchten en profijten etc..  

 

Intse Douwes als volmacht voor de dorpen Hylaard; Huins, Lyons, Baard. Oosterlittens en 

Winsum voor hem zelf en geresumeerd de proc. bij Ulpianus Ulpi zijn mede volmacht. 

CONTRA   De Gedeputeerde Staten van Friesland; en Pieter Piers van Jorwerd; Feite Orks 

als volmacht van Weidum, Watse Tyalkes als volmacht van Beers Cornelis Pieters en Sibren 

Douwes als volm. van Beers.   Het HOFF cond. de gedaagden, allen genoemd om de imptn. te 

betalen van de overslattinge der sloot, van de Swette aan Wielsteratille ende van daar tot aan 

Oldhuistera oft Pier Hoites Reidmeer, lopende voor sovele hen is , te laten ongemolesteerd, en 

de dorpen daaruitgaande, kosteloos en schadeloos af te doen, ende hen te restitueren gemelte 

verschoten penningen; …. gehad geleden ..etc..   Ende aangaande de opslotinge van de 

Reidmeer tot aan de Britswerder Meer ordineert partijen wederom te compareren ;……die 



hem zal informeren omtrent de vaarten en de eigendommen etc… 

 

Frans Jans burgemeester te Sneek  CONTRA Wijbrand van Aylva.   ..te betalen de 

somma van 100 car. gld; etc. tot de volle betalinge.  

 

Pibe Pibes te Marssum als actie en transport hebbende van Meus Jacobs zijn zwager.  

CONTRA Auke Aukes te Bolsward. .. te betalen de somma van 300 dalers; waarin 

door de ged. te deduceren 25 g.gld; van ieder jaar kostpennigen van het kind ten processe 

gemeldet; in een partije en de somma van 28 g.ld en 15 strs; 8 penn volgens de spcificatie bij 

de gedaagde vertoond.en in de helft van de kosten van het proces. 

 

366. 

Fed Tyurds dr. wed. van Folkerd Gerrijts; impt   CONTRA  Syuke Folkerds dr e.h. van Ryurd 

Pietrs met dezelve haar man geadsisteerd;  .. te betalen aan de imtp 800 g.gld;  en dat de 

crediteurs van de impts zwager Dirck Pieters, uit die penningen betaald zullen mogen worden.  

 

Kempo Claas als stiepvader en conjuncta persona van Trijnke Juke dr. en c.d.r. CONTRA 

Harmen Pieters te Arum.  Het HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de impt. 

werde gesteld in de possessie van de vijfdepart , en dat de executie van de zaak haar voorgang 

zal hebben.  

 

367. 

Haio van Roussel Rd. Ord. in den Hove; als voogd van Jfr. Jouck van Burmania zijn e.h; als 

mede last hebbende van wln. Rienck van Burmania; Jfr. Cunira van Dekema als wett. voorst 

van het kind bij wln Syuck van Burmania en Jfr Eebel van Burmania allen erfgenamen van 

Gemme van Burmania hun wijlen vader; en mede het recht hebbende ven Jfr Jel van Aelwa 

hun moeder. CONTRA Taco van Burmania.  In Factis voor Harinxma.  

 

Wijts Wijbrand dr. wed. wln. Simon Jukes  CONTRA Swob Wijbe dr. Oldeboorn 

IN Factis. 

 

Dr. Aede van Eijssinga; Julius van Eissinga overste luitenant van het Friessche Regiment; als 

door versterven van Fecke van Eissingha hun broeder mediate en immediate erfg. van wln. 

Frans Van Eijssinga; in leven Rd Ord. Als mede crediteuren van Douwe van Intzen applt.  

CONTRA  Joannes Claas en Tyerck Tyercks  als voorst van de knn. van Freerck 

Freriks  en Harmen van der Wolde als cessie hebbende van Mathijs van Muiden en deze 

cessie hebbende van Michiel de (368) de Bock en als cessie hebbende van Jan de Block.  

Lijsbeth, Taco Mennerds wed. en Geert Pieters; En Christoforus Damus burger in Groningen 

en Hero Andire (?)  Swijns  geappelleerden.  Te compareren voor de comm. van den Hove.. 

(geen POINCTEN). 

 

Reiner Pijters voor hem en zijn huisvrouw Req. CONTRA Aleff Simons en zijn 

huisvrouw;  Het HOFF rejekteert de exceptie , reserverende de kosten tot het intendit.. 

 

Claas Jans Bruiningh te Amsterdam, als coper ten profijte van Beentse Sybrants kinderen bij 

Ael Olpherds in echte getogen, van zekere huizinge tot Franeker, geass. met mr. Jan Cornelis 

During, burger binnen Hoorn, als cur. Lit. over de kinderen vs.  CONTRA 

Sibout Intses burger in Franeker, als cur. over de kinderen van Intse Atses, bij Haes Sibrens 

dr. getogen en deselve Sibout met Douwe Seerps cur van de geabandoneerde goederen van 

Beentse Sibrands, en Haeske e.l.; en Jan Schellingwou te Franeker als cessie hebbende van 

Thomas Pieters; ged.  In factis  

369.  2

e

  juni 1606. 



Harmen van der Wolde burger en coopman te Dordrecht; impt. CONTRA   Anna Jans 

huisvr. van Albert Arends zn. Harderwijck, nu maior zijnde, geres. de proc. bij Jan Kempes 

haar stiefvader en gewezene curator.  Het HOFF doende recht ten principale cond. de 

ged. om de impt. te betalen de helfte van 900 car. gld met de schaden etc..  

 

3 juni 1606. 

Wijbe Pieters impt. CONTRA Willen Jans cum socio  In Factis 

370. 

DE 23 DE JUNI, WEZENDE DE EERSTE RECHTDAG NA PINKSTEREN. 

 

Claes Simons tot Belkum,  CONTRA   Pieter Kingema en Pieter Campen  ..rejekteert 

de exceptie en perenptoir te annwoorden op de eis van de impt.   Cyprianus Dronrijp te 

Groningen als cessie en transport hebbende van Schelte Minnes, Rinke Hiddes, Joachim 

Eelkes, en Hero Andringha als erfg. van Willem Freriks, CONTRA   Jfr. Tsieets van 

Grovenstens e.h. van Poppe van Andringha  absent zijnde, onder hypt. van goederen en c.d.r. 

Het HOFF cond. de gedaagde de impt. te betalen 50 g.gld met schade etc. 

 

25 juni 1606. 

Lyuwe Ruurds en Claas Simons te Belckum,   CONTRA Peter Gerrijtds Camper burger in 

Leeuwarden.  ..te compareren voor Runia..  Geen POINCTEN, 

371. 

Wijbren Feddis tot Midlum applt.  CONTRA Jan Heins en Willem Meinerds 

kerkvoogden aldar;   In factis. 

 

Barbara Jan Cuicx wonende te Beetgum  CONTRA  Lambert Wijbes zn. Ens en Saeck 

Syurdts e.l. te Franeker  Het HOFF doet te niete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe 

sententie verklaart de geapp.; originaal impetrant; tot zijn eis niet ontvangbaar. En cond. hem 

in de kosten.  

 

Douwe Mennerds te Nijeberkoop; applt CONTRA Meinu Doyes wed. met haar 

kinderen, te Zandhuizen onder de klokslag van Noordwolde in O.stell werf.  

.. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R. .. 

 

Aarend van Loon binnen Leeuwarden, Triumph. van brieven van  executie;  CONTRA 

Jacobus Wibrands te Zwolle gecond. en obposant Het HOFF adproberende de besognes van 

de deurwaarder, interponeert daarop decreet ordonnerende dat de koop van de kamer daarinne 

geroerd nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden geproclameerd.. op de 9

e

  sept. 

eerstkomende.  

372. 

Hans Ottes te Lekkum impt CONTRA Douwe Intses te Wijns.  

..rejekteert de exceptie en de ged. premptoir te antwoorden.  

 

Eedu Joostes Wijaarda geass. met Walte Benedix Hettinga; haar voormond;  CONTRA 

Sibe Jans als voorm over de weesknn. van Bocke Doytse s  Wyarda; en mede als volm. van 

Hil Jans dr. wed. van Bocke Wyarda; en Doytse Bockes wonende binnen Dokkum; IN Factis. 

 

Meile Jensma te Pingjum;  CONTRA Jan Alles tot Surch , mede assessor v.  

Wonseradeel. IN Factis. 

 

Douwe Jaspers en Ebel Jans dr.  in Oldegae in conv en reconv. CONTRA   Douwe Sickes 

te Wartena, ged. in conv. en reconv.   Het HOFF cond. de ged aan de impt te betalen 27 car. 

gld; (salff deductie van 7 gld en 30  strs;) met schade en interesten; en verklaart de partijen 



wederzijds tot hun eis en conclusie niet ontvangbaar.  

 

Jacob Arens tot Belkum voor hem en als voogd van Neeltie Dirks dr; zijn echte huisvr. en 

c.d.r; en Claas Heres aan St. Anna Par. voor zijn interessen.  CONTRA 

Jacob van Loo deurwaarder van de Comptoir … ged en opp.  Het HOFF cond. de gereq. 

om van de ontvang der penningen van nieuws perfecte rekening, bewijs en reliqiua  te doen. 

 

Jan Cornelis Brouwer in Delft in de Grote Klok impt CONTRA Mr Jacob Sartorius 

notaris en postulant binnen Dokkum; voor hem en Aeff Tyerks zijn huisvrouw; en c.d.r.  

.. te namptificeren 130 car. gld. .. 

26 juni 1606. 

Frans Ewouts van Os burger in Leeuwarden;  CONTRA Pieter Augustinus van der M…rs  

burgemeester in Dokkum.  .. cond. de ged om de impt te betalen 235 car. gld 2 str en 8 

penn. met schade etc…  

374. 

Tetman Fockes secr. der stede Staveren voor hem zelve en zijn huisvrouw en zijn mede 

genoten, met name Ebel Feckes, en Meint Claas nom ux, wonend te Oldeboorn,    

CONTRA  Jr. Syds van Botnia grtm v. Wijmbritseradeel; als voogd van Jfr. Tet Douma zijn 

huisvrouw als erfg. van Rempt Douma, haar oom.   Het HOFF cond. de baer en uitsprake in 

de proc. gementioneerd, te onderhouden en na te komen, ende dienvolgens de impt. of zijn 

medegenoten (daartoe?) bekwaam zal worden gevonden de vakante prebende of leen in den 

processe uitgedrukt te confereren en te gunnen, en om redenen compenseert de kosten.  

 

Sibe Lyuwes als volm. van de ingezetenen van Gersloot, Req. CONTRA    Tet Lyuwe dr. 

wed. van Johannes Agricola in leven Gaarman (!) in Aengwirden; gereq. 

..rejekteert de exceptie; peremptoir te antwoorden en res de kosten .. 

 

27 juni 1606. 

Aarend Wabbeles en Taets Auke dr  e.l.; CONTRA   Sus Hoeckes.  Te namptificeren 60 g.gld  

 

375. 

Mr. Frans Cornelis goudsmid te Leeuwarden; CONTRA  Sipke Arends Goudsmit aldaar. 

.. te namptificeren 114 g.gld.. 

 

Gerrijt Piebes te Bergum als erfg van Pibe Jans zijn vader; res. de proceduren; CONTRA 

Lyuppe Gauwes te Boornbergum als voorm. van Tyalling Douwes, res. de proc. bij wijlen Jan 

Tyerks en Melle Jochums gewezene voormond over het vs. weeskind.  .. het HOFF cond. 

de ged. om de impt. als reste van de onderholdinge ten processe geroerd te betalen de somma 

van 63 car. gld. 18 strs met schaden etc… en voorts niet ontvangbaar.  

 

Aecht Cornelis wed. van Syds Gosses voor haar en Gosse Syds als mede erfg. van Syds 

Gosses, zijn vader. En voor de andere erfg. ;  .. te St. Anna Parochie.   CONTRA  Jacob Claes  

(376.) Voor hem en c.d.r voor Marithien Pieters zijn huisvrouw;   Het HOFF cond. de ged 

om de impt te betalen 344 car. gld. In een paertije met schaden en interesten; ende nog aan 

Aecht Cornelis dr. de somma van 100 car. gld  etc… 

 

Elisabeth Versteveren voor haar en vanwege de kinderen bij Jelmer Jellis in leven 

deurwaarder van Ged. Staten; als erfg. van Mayke Jelmers haar resp. dochters en zuster;  

CONTRA  Laurens van Voorts.  In Factis. 

 

Pieter Tijdes en Syurdt Lamberts applt  CONTRA Schelte Martens.  In Factis. 

 



Dirck Hendriks koopman te Amsterdam;  CONTRA Teed Douwe dr en Douwe Jurgiens te 

Dokkum,  In Factis  

377.  

Pietrick Jans dr. voor haar en de kinderen bij bij wln. Harmen Hans zn en also erfg. 

CONTRA Wopke Jarichs burger in Leeuwarden. .. de ged de impt te betalen de somma 

van 50 g.gld. met schade etc.. 

 

28 juni 1606. 

B…….    Hiddes applt  CONTRA  Trijn Sytse dr. wed. Wijer Bleckema;  ..niet bezwaard bij 

het vonnis van de N.R.  .. 

 

Pier Foppes Tania te Blija impt;  CONTRA Taco van Aelwa, Grtm. v. Ferw. Deel,  Claes 

Bodis zoon en Saeckle Rienks, Tyerck Aedgers, Sible Hans en Douwe Jacobs als 

gecommitteerden tot de Deels rekening.  .. cond. de ged. om de impt. te prijssen? En te 

laten volgen de somma van 105 dalers; … 

378. 

Michiel Swart in Leeuwarden;  CONTRA Haio van Scheltema .. te namptificeren 114 car. 

Gld. ..  Jan Lyuwes burger en lijndraaier in Dokkum, voor hem en Ints Reins dr zijn e.h..  

CONTRA    Remke (Romke) Luitiens te Kollum voor hem en vanwege Clara zijn huisvrouw;  

.. te namptificeren de derdepart van 180 g.gld.  en ten principale in factis.  

 

Eebel Sibrands binnen Harlingen,   CONTRA  Mennert Douwes ontvanger van de Geestelijke 

Goederen op het eiland van Terschelling, en als volm. van de gecomm.  raden van de Staten 

van Holland.  In factis. 

 

Fed Bauke dr. wed. wln. Mr. Auke Nauta, voor haar en de kinderen  CONTRA   Mr. Hoite 

Hoitema tot Bolsward en Sibolt Frans als man en voogd van Syts Mirks dr. en voormomber 

over Jel Mirks dr’s weeskinderen en Haie Jenkis.  .. zoveel de clausule aangaat, …. Te 

zullen stadthouden bij subreptie verkregen te zijn en wijst partijen in factis in forma.  

379.          

30 juni 1606. 

Melchior Feites voor hemselve en Gosse Baukes als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij 

Jisck Feites,  CONTRA Agge Feites.  In factis.. 

 

Pieter Dirks aan St. Anna Par.; impt in conv. en ged. in reconventie  CONTRA    Henrick 

Damus van der Mey; idem     .. te namptificeren 77 Dalers en overigens contrarie. 

 

Uupcke Gerkes burger in leeuwarden;   CONTRA Jelle Syurds te Deinum; ged   IN Factis. 

 

Joost Lenerds in Leeuwarden als door donatie het recht verkregen hebbende van Lenerd 

Dankes zijn vader en cessie en transport hebbende van Wypck Gerkes zijn moeder. 

CONTRA  Jr. Tyalling van Camstra   .. te compareren voor de commissaris; geen 

poincten. 

380.   

1 juli 1606. 

Fokel Wolters wed van Claes Tiara; Reqiurant in conv. en gereq. in reconventie CONTRA 

Pieter en Dr. Tyaard Tiara; en Dr. Dirck Lyuwes voorstander van zijn kinderen bij Catarina 

Tiara; en Dr Wilhelmus Velsius als voogd over Ene Tiara zijn huisvrouw, en in die qual het 

recht hebbende van zeker akkord opsichters regeerders en bewaarders, van de goederen van 

Claaes Tiara, en zijn defendenten;  in conv en reconv. Het HOFF cons de gereq. 

conventionis te gehengen en te gedogen dat de req. uit de jaarlijks opkomsten harer kinderen 

staande volgens het accoord d.d. 20 okt 1596; tot hun gereq. regering en administratie, bij 



provisie heeft en ge…..  so daarin gepronuncieerd? Al haar bij fine van 19 maart 1605 ten 

processe zijn toegewezen, op te ruimen en in voegen deselve bij deselve sententie uitgedrukt; 

blijvende niettemin anders in waarde het gemelde akkord, ende stellende de kinderen als 

m………  selve na de orden worden gegeven  ende om redenen compenseert de kosten; En in 

reconventie recht doende partijen te compareren voor de comissaris….   POINCTEN   1. Wat 

huijsraden de gereq, ende haar man tijdens het overlijden van  Claes Tiara gehad hebben.  2. 

Wat perchelen vandien sedert verkocht, verstelled (!!) oft andersins of anders bij de executeur 

, haer, requirant afgehaald zijn. 3. Wie staande de echte enige perchelen van de huisraden in 

de overgelegde specificatie geroerd bij de executeur heeft doen halen oft anders in de 

betalinge van schulden heeft ontvangen. 4. En oft de schulden staande de echte oft te voren 

gemaakt waren, en bij wien. 5. Wat voor ende hoevele goeden van des Req. ingebrachte 

goeden staande echte, overgeleverd of in betaling van de geroerde ? schuldenn is gekomen. 6. 

Hoedanige instrumenten en van wat goederen die geeist worden . 7. ende oft de gereq. enige 

goederen onder haar heeft die raken de Req. tot de gereq, in hun regeringe stonden.  

381. 

Jacob van Loo Deurwaarder van de Comptoire, impt  CONTRA   Dr. Gabinus Foppens ende 

Claes Heres aan St. Anna Par.   .. het HOFF cond. de gedaagde om onder de Hove te leveren 

ende te brengen oft andersins de impt. te betalen de somma van 94 car. gld. Met de schaden 

etc.. 

 

Pier Pieters Sickema te Arum; impt  CONTRA    Wijtse Beyma te Franeker, als erfg. van 

Syurd beyma. Het HOFF cond. de gedaagde de brieven in questie te exhibreren; voor zoveel 

hij erfg. is van Syurd Wytzes Beyma, (ex ben. Inv.) zijn vader en zijn actie binnen 2 maanden 

te institueren; .. 

 

Gyelt Aeltses in Smellinger Oldegae, als wett. voorst. van Saak zijn dochter  CONTRA 

Wytse Aebles geass. met Alle Bennes en Alle Pieters zijn voormonden. In Factis. 

 

2 juli 1606. 

Oedske Gyelds w(onende) in de Noorderdrachten;  CONTRA   Minnerd Alles.  Te 

compareren voor Saeckema.  (POINCTEN op volgende pag)   382.   1. Oft iemand van de 

kinderen is minderjarig en wie? 2. Oft deselve enig recht aan de landen in q. heeft, 3. Oft 

iemand meer deselve landen gehypothequeerd zijn (heeft)? 

 

Thomas Broers wegens Elske Rienks dr. zijn e.h.; erfg van Rienk Tyerks, en het recht 

hebbende door scheiding en deling van de andere erfg.  CONTRA    Syu Pieterds dr 

Lyklema, als mediate erfg van Sentius Sentius, geres. diens proceduren. En Eeuw  Jans te 

Oostereind, gedaagde   .. de impt te betalen 130 g.gld; met 10 gelijke guldens voor interesten; 

en de vordere schaden en interesten etc…  

 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantie, Simon Bennerds dr; en Pibe Douwes m.e.v. van 

Clara, Simon Bennerds dr; en zij beiden als conj. Pers. van Uulck, Simon Bennerds dr.; hun 

zuster; alle erfg. van wln. Simon Bennerds; sampt Oene, Simon Bennerds hun overl. huisvr. 

vader en broeder, alle onder verband van goederen; CONTRA Jan Montes.  (383)    en 

Rixt Monte dr.; het HOFF cond. de ged. als erfg. van Monte Jans ende voor zo vele zij 

posesseur ten tijde van de instituie van de procedure zijn geweest; om de impt te restitueren 

ende te laten volgen 20 ½ pm lands, in de zate Te Bosch, ten processe uitgedrukt. Met 

vruchten, profijten en emolumenten, schaden etc… verklarende de impt. tot hun vordere eis 

betreffende de huizingen ne de schuur vooralsnog niet ontvankelijk..  

 

Tyepke Goverds en Anna Heres Tr. CONTRAMr. Regnerus Bras, adv. v.d. Hove.  In factis. 

 



Min Otte wed. tot Mirns (?) CONTRA Johannes Sytses tot Balck. In Factis. 

 

Egbert Carstes Renneman, impt CONTRA Hugo Peters als man en voogd van Els 

Aarends dr. zijn huisvr; en Peter Hertmans als volm van Jan de Fray oft van der Beeck; 

koopman te Amsterdam; mede voor de crediteuren van Lucas Aarends binnen Leeuwarden.  

In factis.  

384. 

Lucretia  Denijs wed. van Aren(d) van Velsen, te Leeuwarden.  CONTRA  Hert Willems 

burgemeester van Sneek.  In Factis. 

 

Lenerd Adriaans te St. Anna Par. CONTRA Sake Abbema.  Het HOFF cond. de gereq. 

om de req. nopens de exchijsen van de taxatie van de schaden en interesten in de productie 

geroerd te laten ongemoeid, onder de presentatie van de req. bij zijn eis gedaan. En alle 

attentaten kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Gerben Jans tot Hallum en Wytse Rochus tot Raerd; als voorm over wln. Johannis Rochus 

nagel. weeskinderen bij wijlen Botke Reins in echte getogen. Onder benificie van inventaris 

erfgenamen van de vs. Botke.  CONTRA  Dr. Aede van Eissingha als voorm. over Peer 

Botkes nagel. weesknn. Uulke Peers en Willem Gerbrens als cred. van wln Botke Reins.  

.. niet ontvangbaar.. 

 

Hendrik Osenwolt, burger en koopman binnen Groningen; als last en proc. hebbende van 

Berend Hendriks aldaar; en c.d.r. voor Martien zijn huisvrouw.  CONTRA  Folkerd Pieters, 

Jan Claas, Tyard Taekes en Hendrik Engberts, als volm. van het dorp Burum.  In factis. 

 

385. 

Mr. Cornelis Sickes Nauta als voogd over Jouck Pieters dr. zijn huisvrouw, en vanwege een 

schuld last en proc. hebbende van Franske Pieters met cons. van Claas Simons haar man; erfg. 

ab testamento van wln. Hylck Oentzema.  CONTRA   Lyuwe Rinnerds tot Belckum, voor 

hem en intervenierende voor Edzart van Grovenstens grtm. van Menaldumadeel; .. In 

Factis. 

 

De Administrateurs van de geestelijke goederen tot Jorwert;  CONTRA 

Sibrant Waltha geëxcipieerde. In Factis. 

 

Ernst van Aylwa grtm. van Do. Dl. Oostzijde der Pasens.   CONTRA 

 

Douwe van Aylwa.  Te compareren voor Runia…. Geen POINCTEN. 

 

386. 

Schelte van Aebingha en Adam van Paffenrode als mannen en voogden van Jfrs. Gerland en 

Emerentiana van Frankena, en deze twee voor Sicke van Leauckema, Domheer te 

Osenbrugge. (Osnabrück)  CONTRA Tiete Peyma te Lyussens. Gereq.    Het HOFF 

cond. de gerequireerde te gehengen en te gedogen dat bij de commissaris gere(resolveerd) zal 

worden tot inventarisatie van de goederen in de sententie genoemd; en nadere apostille 

daarvoor gevolgd, in date de 9

e

 mei lestleden.. 

 

4 jul 1606. 

Marten Claes tot Sexbijrum, als voogd van Here ! Jelle dr. zijn huisvr. en c.d.r. onder verb. 

van goederen. CONTRA   Sipcke Sannes te Sloten, Inte Sipkes te Follega als vader en 

voorstanders van van zijn kinderen bij wln. H… ? Jaans dr; zijn overl. e.h.; uit de naam en 

vanwege Rouke Edis als voogd van Homck Jaens dr. zijn e.h.; erfg van Jaen Heres vs; en 



voormond met Sipke Sinnes over Here Jelledr.  In factis.  

387. 

Jurgien Syoucke en Melle Sybrants en Enne Wijbrants u.n.v … CONTRA   Allard Feckes en 

Isbrans Aarends; interv. voor Jacob van Loo.  In Factis. 

 

Trijn Otte dr. wed. van Cornelis Aarends zn Jelgers, als moeder en wett. voorst. van haar knn. 

bij de vs. Cornelis getogen; geres. de proceduren. CONTRA     Andries Jelgers te Kollum; 

en Neeltien Douwes wed. Fonger Jelgers.  EN    Abbe Dirks tot Franeker; en Cornelis 

Hamkes tot Harlingen; voor haar en mede erfg. onder ben. v. inv. van Fonger Jelgers. 

 Te compareren voor de commissaris…. POINCTEN; 1. Oft Andries Jelgers een der 

gedaagden curator is geweest over Cornelis Adriaans orig. impt; en de authorisatie van dien te 

recouvreren. 2. Oft deselve Andries enige administratie van de impts. goederen gehad heeft.  

 

388. 

Pieter Anne Mennes als volm. van Oldetrijne, res. de proc. en actien bij Jan Cornelis als 

ontvanger gerestitueerd; applt.  CONTRA  Gosse Tierdts te Wolvega, geapp. In Factis. 

 

Jr. Schelte van Aebinge en Adam van Paffenrode voor hun huisvrouwen mede voor de andere 

erfg. van wln. Jfr. Anna van Frankena. CONTRA Jr. Hessel van  Hermana.   

..om de impt te betalen de somma 1534 g.gld; met schaden etc…  

 

Jouke Minnes te Olterterp applt CONTRA Hepke Fockens Grtm, v. Opst. en Gielt 

Douwes en Gosse Fockes op Langezwaag.  Het HOFF wijst partijen in factis en binnen 6 

weken peremptoir, ordonnerende en instituerende de ol…  Jelke Oentses de administratie 

volgende de Nederrechters fine; …..   ….. 

389. 

Anna van Tongeren wed. van Reinier Brandenburch, nu te Leeuwarden; voor haar en als wett. 

voorst. van haar knn.; en deze erfg van wln hun vader.  CONTRA  Dedde Sakes op het 

Heerenveen.  Het HOFF cond. de gedaagde de huizinge, schure en vordere annexen in de 

artikelen van de verkopinge ten processe overgelegd, nader gementioneerd aan de impt. onder 

de presentatien bij haar in conclusione libelli gedaan te passeren in conformiteit der selven 

artikelen beholdelijcken …  de somme van 10.254 g.gld als koopschat; mitsgaders haar nog te 

restitueren de strijck en wijnkoop en andere ongelden op de verkopinge gevallen en de koper 

ten laste gelegd; of haar andersins te indemneren….  

 

Gertrudis van Tongeren voor haar zelve en als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij 

wln. Andries Luities, haar overl. man in echte getogen.  CONTRA   Harmen Hendriks 

wonende op het Heerenveen. Het HOFF doende recht in reconventie ord. de ged. te gehengen 

en te gedogen dat in de koopschat haar in conventie toegewezen werde gededuceerd de 

somma van 72 car. gld; en 9 strs; of andersins aan de impt. te betalen.  

390. 

Marij Oeges, erfg. van Trijn Oeges haar zuster. CONTRA   Henrick Aarends te 

Witmarsum (?), Douwe Uulckes te Schettens, als gewezen curateur. Over de vs. Trijn.  .. met 

zijn presentatie te volstaan en de impt niet ontvangbaar.. 

 

Gerbrand Hoites wonend op het Nieuwland buiten Leeuwarden;  CONTRA   Dirck Pieters 

voor hem zelf en onder genoegzame satisfactie intervenierende voor Gercke Wijbes   

.. niet ontfangbaar.. 

 

Dr. Feddrick Inthiema en Jfr. Margaretha van Hesselingha e.l. impt.   CONTRA 

Jr. Syds van Botnia mede Raad van Staten en Jfr. Tets van Douma e.l; .. niet ontfanghbaar.. 

291. 



Johan Gabbes burgemeester van Harlingen als m.e.v. van Hid Sipke dr. zijn e.h.; en c.d.r. 

CONTRA Sape Sijtses wonend bij Leeuwarden, als gewezen curator over de voornoemde 

Hid.  .. te namptificeren 105 g.gld.  

 

Frieske Rintses Req.  CONTRA Douwe Epema, grtm. van Hem. Oldephart en 

Noordwolde .   .. het HOFF op de versochte pervijsie condemneert de gedaagde om hangende 

de proceduren ten principale van alle attentaten van executie aff te houden en (veroordeelt 

hem) mede in de kosten van het proces.  

 

Ane Tyerks en Berend Dirks nom uxores  CONTRA De erfgenamen van Wopke 

Syurdts, en Sibbel Idts zn. voor hem en mede voor de erfg. van Ids Harkes.  

.. Het HOFF  taxerende de huren van de 21 pondematen landen gelegen tot Tserckwerd met 

de interesten vandien verschenen sedert de eerste mei 1598 tot de eerste mei 1604 op de 

somma van 284 g.gld; 22 strs. 8 penningen. Ende de landen van 6 pondematen 2 enzen lands 

gelegen tot Exmorra eensgelijks met de interesten vandien tot de somma van 77 g.gld 13 strs, 

8 penn.  Ordonneert dat de executie vandien haar voortgang zal hebben.. 

292. 

Ju Wopkes burger in leeuwarden; impt.  CONTRA  Anna Wijbe dr. wed. Pieter 

Hoochland(er) te Sneek, Jacob Pieters Hooglander aldaar; Jelke Pieters dr. huisvrouw van 

Coert Nederhof te Leeuwarden; en Elbrich Pieters dr. te Sneek.   Het HOFF verklaaart de 

impt voor 1/6

e

 part erfgenaam van Pieter Jacobs Hooglander, dienvolgende cond. Anna Wijbe 

dr. een der ged. om de impt. te leveren en doen hebben perfecte inventaris, onder ede gesteld; 

van de goederen bij de vs. Pieter nagelaten; en ten tijde van zijn overlijden ten sterfhuize 

bevonden. En van de selve de impt. te laten volgen de gerechte zesdepart onder aftrek van 

hetgeen bij de impt. ontvangen is. Met de schaden etc..; en overigens niet ontvangbaar.  

 

Frans Cornelis goltsmit en burger in Leeuwarden;  CONTRA  Tiete Peima te Lyussens.  

In factis. 

 

Merck Bonnes in der IJlst  CONTRA  Johan Martens Gravius ontvanger van 

Wymbritseradeel. In factis.  

 

Hinne Fongers wonend in het Ingaa (Tinga) onder de klokslag van Sneek.   CONTRA 

Auck Hantse dr. als erfg. van Hantse Fongers haar wijlen vader te Workum.  

.. doet teniet het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie niet ontvangbaar… 

 

Marten van Naarden voor hem en Jfr Auck Donia zijn e.h.; c.d.r. onder verband van goederen;  

CONTRA Uulcke Piers.   Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek, onverkort zijn recht 

neffens de verrekende interesten. 

 

Mr. Hoite Hoitema, Sibolt Frans en Haie Jenkes ; meier van Hoitema vs.   CONTRA 

Hid (Fed?) Baucke dr. wed. van Aucke Gatses.  Het HOFF cond. de gerequireerde de 

keeften weder te plaatsen vanwaar die gehaald zijn te brengen en te leveren. En alle attentaten 

dierhalven gedaan, kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Aeltien Terwisga, wed. Asse Obbes in leven Grietman van Haskervijfga, voor haar zelf en als 

moeder en leg. tutr. over Breinu  (Reinu?) haar dochter bij wln. Asse Obbes getogen en c.d.r. 

CONTRA Aebe Ids zoon in de Dijken.    Het HOFF doet teniet het vonnis van de N.R. ; 

en bij nieuwe sententie … verklaart de opsegginge bij de appellant originaal impetrant gedaan 

in de 5

e

 6

e

 7

e

 en 8

e

 en 10

e

 artikel samt scheidinge en B… in de 9

e

 en 10

e

 positie overgelegd, 

wel en terecht gedaan te zijn; en dienvolgende cond. de appellant de sententie in conclusie ? 

ten libelle gedaan de geappelleerde aan de appellant onder volgende met de vruchten en 



profijten sampt schaden en interesten te ontruimen en te laten volgen , mits betalende de 

geeiste 14 g.gld. en voorts niet ontvangbaar.  

294. 

Griet Quirijns dr. binnen Leeuwarden als erfg. voor de helft van Quirijn Gijsberts en 

Gerrijtien Epo dr. haar wijlen olders    CONTRA De erfg. van Sirck Folkerds, Jan Jans 

Wederspan als als cur over het weeskind van Rintie Luitiens bij Wendel Quirijns dr. in echte 

getogen, sampt Sytske Jans dr. wed. van Rintse voor haar zelven.  

 

7 juli 1606. 

Everd van Voort   CONTRA   Buwe Idsma gereq.  ..ongehouden te wezen de 

verzochte exhibitie van de baer, alhier wederom ad litum te contesteren; en belangende de 

surseantie ontzegt de req. zijn verzoek.  

 

Dr. Isbrand Ekis advocaat voor den Hove als het recht hebbende van Marten Dirks;    

CONTRA  Jfr. Auck van Donia te Bilgaard; onder verband van goederen en ren. Ben S.C. 

Vell. En …. Intervenierende voor Coert Nederhoff.  .. de impt. te betalen de zesde 

pennig van de verhoginge van de zate, bij Marten Dirks bij het uitgaan van de barnende 

keerse gekocht…. 

395. 

DOORGEHAALD: Philips van Tongeren….proc. hebbende van Pieter Cornelis op het 

Westeinde van Wolseijnd…..  CONTRA    Pieter Heres te Cornwerd…. 

 

Jacob Hoochlander als leg. adm. van zijn kn. bij Teed Poppe dr. hun moeder getogen; en res. 

in die qual de proced. van zijn overleden huisvrouw;  CONTRA 

Mr. Douwe Annes, Notaris en Postulant te Sneek; voor hem en c.d.r. voor zijn huisvrouw.  

Het HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet; 

ordonnerende dat de koop van de huizinge nog eenmaal geproclameerd zal worden over de 

kerk en het gerecht op de 9 sept aan komende; … en in de kosten. 

396. 

Orck Attes te Boxum als voogd en geauth. curator litium van Trijnke Alberts dr. zijn echte 

huisvrouw, en geads. met deselve.  CONTRA Tyepcke Romkes te Hallum als cur. over 

Trijnke Alberts ged.  In factis . 

 

DOORGEHAALD: Griet Quirijns dr …. Zie hiervoor op 394. 

 

Saack Ebe dr impt CONTRA Jacob Dyurres als voogd van Trijn Romke dr. te Steens, 

Jan Simons als voogd van Tet Romke dr; Cornelis Edes als voogd van Eelck Romke dr; 

Syuck Frans als voormomber over de jongste weeskinderen van wijlen Romke Tyepckes alle 

erfg. van deselve Romke.   In factis.  

397.              

8 juli 1606. 

Uuwe Wierds te Buitenpost als cessie hebbende van Tyebbe Simons voor de ene helfte en als 

cessie hebbende van Gerrijt Coenes voor de andere helfte die ook cessie hadde van Tyebbe 

Simons.  CONTRA Floris Isbrands voor hem en vanwege Claaske Isbrands van wege Claaske 

Luitiens zijn huisvrouw. 

.. het HOFF cond. de ged. vanwege Claaske Luitiens de impt als cessie hebbende van Tyebbe 

Simons te leveren de helft van 62 ½ g.gld; onde deductie van de helft van 31 g.gld; en 6 str 

daarinne geroerd; en voorts de ged. als cessie hebbende van Gerrijt Coenes te betalen de 

somma van 62 g.gld en 14 strs; alles met schaden etc.. 

 

Dr. Pieter Runia Rd. Ord. C.d.r. voor de mede erfgenamen van wln Jan Simons zijn vader, 

mitsgaders Abbe Sibolts (?) tot Luidlum voor hem en onder hypotheek van goederen de rato 



caverende voor Jacob Agges als wett. voorstander van zijn kinderen bij Ida Sibolts.  

CONTRA  Willem Mennerts te Midlum.  IN FACTIS. 

 

Pieter Gerrits Camper Appellant  CONTRA Jan Mirks gedaagde.  In Factis. 

 

398. 

Gijsbert Wouters tot R…  als cur van de weesknn. van Gerrijt Wouters.  CONTRA 

Andries Jelgers te Kollum.   .. niet ontvangbaar.. 

 

Hylck Gerbe dr. wed. van wln. Johannes Sibes ? , voor har knn. en onder verb. v. goederen   

CONTRA  Jaen Reiloffs en Jan Jans;  .. met de gedane presentatie volstaan..  

 

DOORGEHAALD Jfr. Susanna van Meckema en Jfr Barbara van Ferfou,  CONTRA 

Jr. Frans van der List (??)  Geen dictum. 

399. 

Foppe Cornelis te Coudum  CONTRA Sibout Intses te Franeker.  .. niet ontvangbaar.. 

 

de 9

e

 Juli 1606. 

Tiete Peyma CONTRA  Schelte van Aebingha c.s ..ontzegt de impt zijn verzoek en cond. 

hem in de kosten.  

 

Gerbrand Dyurres, Botte Harckes, als geauth. cur. over de wezen van wln. Goslick Meinerds  

bij Aat Sicke dr. in echte getogen.  CONTRA  Menso Gratema voor hemzelven en als voogd 

van Hylck Cornelis dr. zijn huisvr. en onder verband van goederen de rato caverende; Gertien 

Jans dr. huisvr. van Jan Willems burgemr. in Harlingen, gesss. met deselve, Erasmus Grijff, 

Dr. Martinus Martend!s en Frans Johans zn. deurwaarder alle mede geprefereerde crediteuren 

van wln. Ryurdt Ockis  en Rixt Monte dr el.  IN factis.  

400. 

Hidde Wybrands burgemr. in Bolsward; voor hem en vanwege Het Wijbrands tot Alingawier; 

zijn broeder en c.d.r. CONTRA  Auke Poppes burger tot Wrkum, Tyal Alles tot Exmorra; 

voor haar en als tutr.v.d. knn.bij Jan Hans geprocr.   Te compareren voor de 

Commissaris van den Hve die hun zal verlijken indien hij kan ; indien niet hen zal informeren 

over zekere POINCTEN:  1. Wat goeden en schulden de Requirant vader hylcken aen Impck 

Oedses haar moeder heeeft gehad en ingebracht. 2. Hoevele goederen en ook wat lasten Imck 

hen moeder bij de vs tijd heeft gehad. 3. Wat goederen de echtelieden staande de echt zijn 

opgebroken en waar de penningen vandie zijn beheerd. 4. Wat lasten en schulden ten tijde van 

het versterven van wln.Wbrand Agges der req. vader zijn onbetaald als… geweest. 5. Wat 

goeden alsdaar tegens werden bevonden. 6. Oft daar geen beschrijvingen oft inventaris van 

zijn, en deselve te recouvreeren. 7. Waar de req. moeder in de eerste begevinge en uit 

pricipalen mee tevreden waren. 8. Hoe lange der req. vader dood zij geweest, ende zij na zijn 

dood bij haar monden zijn onderholden. 9. Uit wat bescheiden het leste accoord tusschen 

partijen hier in questie is gemaakt.  

401. 

Everd Gardijn burger in Leeuwarden als voogd van Wytske Adriaans dr. zijn huisvrouw, 

c.d.r.; CONTRA  Claas Jankes tot Wirdum voor hem zelve en u.n.v. van Griet Reiners dr. 

zijn huisvrouw.  ..te namptificeren 131 LL 3 st 4 penn. En ten pricipale in factis. 

 

Jfr. Susanna van Meckmans en Jfr. Barbara Haerens  impt  CONTRA   Jr. Frans van de Lijt 

(List?) ged. … ontslaat de ged van zijn arrest.. 

 

10 juli 1606. 

Gijsbert Jans en Auck Pieters dr. e.l. burgers in Leeuwarden, vanwegen Sytske , Gijsberts 



voordochter, bij wln. Sytske Rienks in echte getogen  CONTRA  Jfr. Elisabeth Rattaller.  

Ged. Het HOFF doende recht ten principale cond. de ged de impt. te betalen 100 c.gld; met 

de schaden etc.. 

402. 

Olpherd Jans tot Pietersbierum als cessie en transport hebbende van Syurd Feckes en als 

m.e.v. van Ida Olpherds dr. en c.d.r. en en na gedane cessie aan Allard Jacobs burgemr. te 

Harlingen door gelijke cessie het recht van de vs. llard verkregen;    CONTRA   Griet 

Harmens dr. wed Lou Lous, voor haar zelve en als wett. voorst van haar kinderen. 

.. te namptificeren 100 g.gld. .. 

 

Ids Edes tot Grou, als mede cred. van Jencke Uubles, en Fop Hotse dr. en Uulke Jenkes en Tet 

zijn wijff;  CONTRA  Johan Martens als cur. over Jenke Uulkes. en Fop Hotse drs. sterfhuis.  

.. in handen van de commissaris te brengen de penningen het sterfhuis concernerende.. 

 

Hid Hide (!) dr. wed van Gerbrand Watzes Bockema; te Accrum.  CONTRA  Tyard Dyurres 

te Sneek, als mede erfg. van Rixt Aene? Dr zijn moeder door scheiding het recht hebbende 

van Rixt als mede erfg. van Aene  Syurdts haar vader. In factis 

403. 

Douwe Nijenhuis applt.  CONTRA  Claes Saskers.  .. niet bezwaard.. 

 

Jets Syurds dr. nu huisvrouw van Luitien Jans en c.d.r voor deselve.  CONTRA   Holdu Eeble 

dr. wed. van Douwe Mintses voor haar en haar kind, wonend te Garijp.  IN factis. 

 

11 juli 1606. 

Gertien Lykle dr. wed. Cornelis Lenerds Swartien voor hem zelven en als voorst van haar 

kinderen en c.d.r. voor Dirck Hendriks zn. Bugge, als last hebbende van Hendrick Dircks zn 

Bugge, zijn vader en Cornelis Michiels zijn zwager..  CONTRA  Rints, Jurgien Hoens 

wed. te St Anna Par.  IN Factis. 

 

Brecht Barends dr. bij cons. van Johannes Adriani, haar man  CONTRA   Jantien Boelema als 

erfg. ab intestato van wln. mr. Menno Gerritsma haar overl. man.  

In Factis. 

404. 

Fecke Hoites te St jac. Par. van impt van brieven van cessie;  CONTRA   Jan Hendriks burger 

en brouwer in Leeuwarden; Sibren Saeckles en Jacob van Loo.  ..ontzegt de impt zijn 

verzoek, en cond. hem in de kosten van de proceduren, tot s’HOFFs taxatie; ordonnerende 

hem op het schavot met defen….. op het Breyst (?) ten spectacule gesteld te worden, voor den 

tijd van een half uur.  

 

Mr Jan Lies (?)  CONTRA Fonger Damus Schellingwou, ged.   Te namptificeren 55 lb 14 

strs en 1 penning.. 

Claas Thomas en Engeltien Augustinus dr. e.l. te Haarlem, impt CONTRA   Aarend 

Martens en Elisabeth Henrick van Raad dr., e.l. burgers te Leeuwarden,  ..rejekteert de 

exceptie en cond. de ged. op de eis van de impt. te antwoorden.. 

 

Reiner Reiners ged. CONTRA  Willem Robijns impt.  

Het HOFF gehoord de eis van de Reqs. advocaat bij welken hij verklaard heeft zijn verzoek 

met communio vol….   ; verdaen te hebben restitueert de req. tegens verloop van tijd van 14 

dagen om zijn productie te mogen doen, ord. partijen voorts te procederen ten pricipale in 

state van wijzen te brengen, voor de eerste rechtdach en cond. niettemin de req. in de kosten.. 

405.   

12 juli 1606. 



Trijn Jans dr. wed. Jacob Cornelis, impt CONTRA  Jan Jacobs te Elsloo. In factis. 

Voor de commissaris. 

 

Mr. Ocke Broersma suppoost van den Hove, CONTRA  Rennerd Rennerds te Grou, ged. 

..verstekt de ged. en houdende obligatie d.d. 14 juni 1605 voor bekend cond. de ged de impt te 

betalen 14 g.gld .. 

 

Tyaard Dirks burger in Franeker; als het recht hebbende van Joucke Taedes. Impt.        

CONTRA   Timen Obbes burger in Harlingen. ged. en gecontumaceerde. .. verstekt de 

gedaagde en het overgelegde instrument d.d. 14 jan 1605 voor bekend zijnde cond. de ged. de 

impt. te betalen de somma van 44 car. gld. ..  

14 juli 1606. 

Matheus Peters burger te Leeuwarden; impt. in conv. en ged. in reconv.  CONTRA  

Hendrick Willems wonend bij de Nieuwe Bildzijl.  ..te namptificeren 160 g.gld.. 

406. 

Jan Claes zn. te Ferwerd.  CONTRA   Tonis Tonis zn. cum uxore.   .. restituerende de ged. 

tegens verloop van tijd, gunt hem alsnoch drie weken… 

 

Jacob Simons gezworen bode van dezen Hove , als cur. over over de goederen van Dr. 

Augustinus Polman, absent zijnde en Oege Oeges en Sibe Jans geinteresseerde crediteuren 

van dezelve Polman. CONTRA   Aeff, Wilhelmus wed. in Leeuwarden.  Het HOFF zonder 

op de geponeerde expositie te letten verklaart de boeken ten processe gementioneerd 

haerlieden verbonden en gehypothequeerd te zijn, dienvolgens cond. de ged. de impt. te doen 

hebben en laten volgen oft andersinds ten achter te wezen te betalen; verklarende Jacob 

Simons niet ontvangbaar. 

 

Theus Pieters burger in Leeuwarden; als voorst. van zijn kinderen bij Anna Tyaards dr; zijn 

overl. huisvrouw, en univ. erfg van deselve en Tyaard Aarends cum uxore der kinderen grote 

vader en respektieve grote moeder, req. CONTRA   De kinderen en erfg van Jan Loo en 

Syouck Abbe dr. geass. Met Mr Martinus ten Hoor, hun cur. litis. Te compareren voor de 

Commissaris: POINCTEN: 

407. EEN(1) Bij wien van partijen of hun olders de pricipale rentebrieff der 46 g.gld en 14 

strs. bij Claes van Bourmania en Jfr. Adde Onsta aan Asmus Melchiors en Anna Hans dr. den 

15 juli 1568 is geweest, ten tijde van de scheidinge off accoord bij de gedaagde ten processe 

geëxhibreerd, van date den 12 febr. 1574. (2) Oft Ulrich Abbes of Jan Loo of hun erfgenamen 

de vs. rentebrief ooit gehad hebben, ende in cas van affirmatie van wien en in wat voegen zij 

de gemelte rentebrieff hadden bekomen, en waar zij deze hebben gelaten; ende zo die nog in 

wezen mag zijn, dezelve te recouvreren. 3. Oock te recouvreren de scheidinge ende volgende 

scheidinge of het accoord van 12 febr 1574. gedacht als gemaakt bij Dionysius Wyngie. (4) 

Oft Ulrich Abbes oft zijn erfgenamen verrekend, betaald oft anders voldaan hebben de 

kooppenningen bij hem als koper van de venen beloofd, volgens het decreet d.d. den 1

e

 

decembris 1575; Waarvan bij de impt. Copie geexhibreerd is. Ende in cas van affirmatie aan 

wien de selve kooppenningen verrekend zijn, betaald oft voldaan zijn en in wat voegen.  

 

Adriaan Hendriks Req. CONTRA  Balthus Ariaans applt. ..ontzegt de req zijn verzoek en 

cond. hem in de kosten.. 

408. 

Harmen Piers te Wirdum en Pieter Piers te Wijns als omen en cur. over Pieter en Dirck Claes 

zonen; impt CONTRA  Sas Hoeckes te Burum. Ged.  Verstekt de ged. en cond. hem in de 

kosten. 

 

Tyerck Feyes burgemr. te Leeuwarden  CONTRA  Feite Orcks en Trijnke Sipke dr. te 



Weidum.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende de overgelegde 

instrumenten voor bekend, d.d. 29 mrt 1603 en 15 jan 1605 , cond. de ged. elk apart en voor 

het geheel te betalen 450 g,gld; met schade en interesten.. etc..; Voor zovele er geen interesten 

op de hoofdsomma mede verschenen zijn ende nog de helft van 267 g.gld  met schade etc;.. 

en verklarende de impt. tot zijn vordere eis niet ontvangbaar. Onverkort Aelke Jelke dr. de 

impt huisvrouw haar recht bij nieuwe instantie, zo zij vernemen zal.  

 

Elisabeth Jans dr. wed. van wln. Frans Jans tot Bolsward. CONTRA  Focke Wijms (?) mede 

tot Bolsward.  .. verstekt de ged. en cond. de gedaagde de impt. te laten ongemolesteerd, en 

alle attentaten kosteloos en schadeloos aff te doen.  

409. 

Dirck Claes zn. Impt.  CONTRA  Frans van Cammingha hopman over een vendel soldaten 

ged en gecontumaceerde .. houdende het overgelegde instrument voor bekend, cond. de 

ged. de impt. te betalen de somma van 1500 c.gld  met de schade etc… 

 

Dr. Suffridus Nijenhuis adv. v.d. Hove vanwege Claes Meyes (Meyis) zijn broeder en last en 

proc. hebbende van deze.  CONTRA Marten Eets (Eels?) te Lekkum, ged. 

Verstekt de ged; en houdende de overgelegde schuldbrief voor bekend d.d. 17 sept 1603 cond. 

de ged de impt te betalen 50 car. gld. 

 

Dr. Suffridus Nijenhuis,  CONTRA Willem Gerrits Biersteker te Sneek en Antie Syurds dr. 

e.l.  ged. en gecontumacerde  .. houden de overgelegde instrument voor bekend cond. de ged. 

om de impt. te betalen de somma vann 75 g.gld met schade etc.. 

410. 

DE EERSTE RECHTDACH NA DE GROTE VACANTIE IS GEWEEST DEN 2

E

 

SEPTEMBRIS 1606. 

 

Anna Dirks dr. impt CONTRA Matheus Seerps.   ..rejekteert de exceptie en 

peremptoir te antwoorden.. 

 

Douwe Berends burgemr. in Bolsward;   CONTRA   Adriaan Claas op’t Heerenveen. 

.. het HOFF restituerende de Req. tegens voorgaande dispositie cond. de gereq. om de req. In 

cas van appel toe telaten en hem prudente appellationis met de exceptien te laten 

ongemolesteerd; en cond. niettemin de req. in de kosten.  

 

Hans Ottes te Leckum; CONTRA Douwe Intses te Wijns.   .. te namptificeren 50 g.gld. 

 

Pier, Doecke, Watse en Sibble Anne zonen en dr. triumph.   CONTRA Lolle Piers.  

. het HOFF rejekteert de exceptie … binnen 14 dagen naastkomende; bij gebreke vandien 

verstekt hem van diminutien. 

411. 

Hans Douwes CONTRA Hero Schingen. ..om de brieven en stukken over te leveren, en 

voorts in de kosten.  

 

Henrick Joris en Jay Jobs dr. voor haar en onder hypt. van goederen, caverende voor de mede 

erfg. van Joris Adriaans.  CONTRA   Cornelis Henricks Celder aan St. Jacobs Par. 

 

3 sept 1606. 

Wijbe Pijters impt CONTRA Willem Jans c.s .. rejekteert de exceptie en peremptoir te 

antwoorden. 

Pieter Tyaerdts , impt CONTRA  Goycke Bruins en Dirck Jan bruins c/ux. 

..te namptificeren 100 g.gld.. 



Peter Tyaerdts impt CONTRA Hypolitus Roeloffs Grietman v. Aengwerden voor hem 

en mede cav. voor de erfg. Van Roeloff Gerrijts res. de proc. bij zijn vader. ..te namptifceren 

112 lb. En ten pricipale in factis. 

412. 

Tyaerdt Taeckes Req. CONTRA Peter Roeloffs en Sibe Sibes. 

 ..gunt hem alsnoch de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen. 

 

Jan Willems Dilij; burger in Leeuwarden. CONTRA  Peter en Theotardus Tiara, als mede 

adm. over de goederen van wln. Claes Tiara, volgens zeker accoord. ..niet ontvangbaar.. 

4 sept 1606. 

Fedde Douwes tot Bolswarde en Gerrijt Jans op ter Schingen, als voorm. van het weeskind 

van wln. Dirck Rochus en Anna Dirks dr. CONTRA    Jacob Jans als cur. over Dirck Jans 

zijn broeders weeskind ; Joost Aris zn. als voorm. over de jongste kinderen van Jacob 

Cornelis en de vs. Jacob mede comparerende voor Auck Jetses; als gewezen curateurs over 

Jan Meinerts; sampt Seerd Andries zoon Smid; allen vanwege hun interesse voor Dirck 

Jacobs.   Het HOFF cond. de gereq. met de req. voor dr. Gellio Hillama voorg. comm. te 

procederen over de liquidatie van een ijders competentie en ten achterwezen; en de req. 

vooralsnog niet ontvangbaar voor zijn vordere eis.  

413. 

Andries van Hiddema   CONTRA Jfr. Auck Hoytema, wed. van wln. Ju Andringha, als 

geauth. tutor.(!) voor haar kinderen bij dezelfde man.  

.. zonder te letten op de exceptie, verklaart de gereq. met haar presentatie te mogen volstaan, 

en de req. niet ontvangbaar. 

 

Syurd Emkes  CONTRA  Jan en Uble Hinnes.  ..ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in 

de kosten. 

 

Sijbren Wijbrands als man en voogd van Lijsbeth Wouters, req. CONTRA   Pietrick 

Wouters, geexcep. ..cond. de gereq. peremptoir te antwoorden. 

 

Jan Jellis voor hem zelven en Sasker Pieters vanw. Jouck Jelledr. zijn huisvr.; Sine Joukes uit 

de naam van Anna Jelle dr. zijn e.h.; allen als erfg. van wln. Jelle Jans.  CONTRA 

Geert Willems hoedemaker en burger in Leeuwarden als voogd van Jantien Here dr. zijn 

huisvr.  In factis binnen 6 weken. 

414. 

Mr. Wijbrand van der Horst, chirurgijn tot Harlingen; als last en proc. hebbende van Frederick 

van der Horst zijn broeder.  CONTRA   Anna Harmens dr. e.h. van Jelle Tyardts, te Belkum; 

onder verband van de goederen van haar man vs; en c.d.r. voor Jacob Jans. ..rejekteert 

de exceptie..  

 

Joachim Lubberts voor hem zelven als het recht hebbende van Gerrijt Bruch(erts?) als man en 

voogd van Auck zijn e.h. en samen erfg. van Lubbert Jacobs hun vader.    CONTRA     

Claas Hendricks geintervenieerd hebbende voor Jacob Sibrands applt.    In Factis. 

 

Auke Hylckes uit de naam van Loll Syurdts, Req. CONTRA  Wijbrandus Meppel predikant 

te Lutkewierum.  ..peremptoir te antwoorden.. 

415. 

Philips van Tongeren als geauth. cur over Gatse Hoppers goederen.   CONTRA 

Ferck Doedes te Wommels; Ryurdt Douwes aldaar; en Wijbren Bauckes te Hennaard.  

Het HOFF cond. de gereq. om aan de req. te restitueren ende laten volgen de percelen van 

goederen ten libelle genoemd; en henlieden resp. van Gatse Hoppers nadat hij prodigieues 

verklaard is, ontvangen in den selve noch in rerum naturum zijn, indien niet, de rechte 



estimatie van dien te betalen; met de schade etc…; voorbehoudende de gereq. hun recht 

neffens hun schuld voor den interdictie van de administratie oft tot profijt van de voornoemde 

Hoppers opgeleverd. En cond. de gereq. in de kosten van den processe tot s’HOFFs taxatie.  

 

Abbe Dirks te Franeker, Fonger Dirks tot Lutkewierum; Cornelis Lamberts tot Harlingen; 

Eelck Lamberts wed. als vruchtgebruikster van Aelke haar dochter, als erfg. onder ben. van 

inv. van wln. Fonger Jelgers; haar wln oom; en in die qual. Het recht hebbende van Laurens 

Jacobs, voor hem en als wett. voorst. van zijn kinderen bij wln. Trijnke Stevens zijn overleden 

huisvrouw. Impt in conv. en ged. in reconv.    CONTRA   Jacob Arents tot Menaldum; in 

conv. en reconv.  ..te compareren voor de commissaris.. POINCTEN: 1. Wat Laurens 

Jacobs van zijn  moeder genoten heeft voor de cessie ende uit wat oorzaken hij deselve cessie 

aans zijn moeder gedaan heeft. 2. Door wat titel Fonger Jelgers deze actie bekomen heeft; en 

wat hij daarvoor gegeven heeft;  

416.   

7 september 1606. 

Douwe Tyaerdts burger binnen Harlingen, applt. CONTRA   Johan Harmens hem dragende 

volmacht van Steven Upkens te Groningen, ged. ..niet ontvangbaar.. 

 

Jan Isbrands geëxcipieerde CONTRA Cunira Bernardi  exc. .. de exc. peremptoir 

te antwoorden. 

8 sept 1606. 

Gerrijt Eeuwe( r)s Brongersma;   CONTRA  Oene Aesges.    In factis. 

 

Mr Franciscus Austrophorus secr. van Do. Dl. W-zijde der Pasens; als last hebbende van Pibe 

Jetses en Bre.. (Breu?) zijn e.h.;  CONTRA Melle Johannis nu wonende bij Dokkum; c.d.r. 

onder verband van goederen voor Fouck Douwe dr. zijn e.h.   .. te namptificeren 400 g.gld.. 

417. 

Claas Martens, burger in dockum   CONTRA  Tyemme Hillingh te Hantum als cur. o.d. knn. 

van Hecke Harmens bij Auck Hillingh in echte getogen; en mede caverende onder hypt. van 

goederen voor Romck Jangha zijn nicht. ..ontzegt de req. zijn verzoek; onverkort zijn recht 

bij nieuwe instantie. ….. 

 

Oege Oeges en Sibe Jans CONTRA Tetke Tadema     .. te namptificeren 500 g.gld.  

Dr Henricus Gualtheri  CONTRA Mr. Claas Can chirurgijn en burger binnen Leeuwarden. 

.. om de impt en triumphant te restitueren 53 g.gld 4 strs; 12 penn. Met schaden etc.. 

418.  

de 9

e

 septembris 1606. 

Cornelis Edes Feitema burger in Harlingen;  CONTRA Willem Meinerds tot Midlum.  In 

factis. 

 

Oenke Cleis wonende tot Echten, voor hem zelf en voor Jesel Rinkes huisvrouw zijn moeder 

en Waab Cleis dr. zijn zuster, met Wolter Hylkes haar man. CONTRA Joan Gelis secr. van 

Lemsterland.     Te compareren voor de voorgaande commissaris POINCTEN:  1. Oft de 8 

dagmad in kwestie onder de 9 dagmad in de jaren ‘11 bij Cleis Tijsssoon zijn aangebracht. 2. 

In cas van negatie, waar de gemelte 9 dagmad gelegen zijn. 3. Wie Cleis Tijsses stelle 

tegenwoordig gebruikt. 4. Hoevele hij daarvan contribueert en in reguard van hoeveel landen. 

5. Hoeveel dagmaden in de jaren ellif op Anna Heines stelle aangegeven zijn. 6. Hoevele 

dachmaden tegenwoordig onder Anne Heines stelle behoren ende verscillet worden (?) 7. Oft 

daaronder ook de acht dagmaden begrepen zijn. 8. Oft de ellif dagmaden in de 6

e

 artikel van 

de gedaagde positien gementioneerd,  lege landen zijn ende ende inden jare ellif mede voor 

maadlanden aangebracht zijn. 9. Te recouvreren de registers van Anna Tyards. (Tyurdts?)  

 



DOORGEHAALD:  de proc. gen  CONTRA Eebel Jans en Frerick Wolters beklaagde.  

Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. En tot genoegzame cautie te allen tijden wederom te 

stellen ter somma van driehonderd g.gld ; reserverende de kosten. 

 

11 sept 1606. 

Cornelis Edes Feitema in Harlingen als proc. hebbende van Rutger Cornelis, Poorter der stede 

Amsterdam. Impt   CONTRA    Wijbrand Fetses voor hem en vanwege Syu Jacobs dr. zijn 

huisvrouw.  ..rejekteert de exceptie, en cond. de advocaat van de excipiente (J. Joachimi) 

erin, de kosten uit zijn eigen buidel te betalen. En cond. de ged. te namptificeren 86 lb. en ten 

principale in factis. 

420. 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantie, Sijmon Bennerds en Pibe Douwes als m.e.v. 

van Clara, Simon Bennerds dr.; zijn huisvrouwen zuster en c.d.r. voor de erfg. van Simon 

Bennerds en Oene Simons hun vs. huisvrouwen vader en broeder.  CONTRA   Gabbe Jans 

burgemr. tot Dokkum.  Rejekteert de exc. En de kosten bewarend tot het intendit der 

principale zake.  

 

Jantien Roeloffs dr. wed. van Wln Claes Sibrands als moeder en wett. voorst. van haar 

kinderen; en erfgenamen van deselve Claes; en geinst. de proceduren:  CONTRA   Wyb Frans 

dr. huisvrouw van Jan Cornelis tot Noordwolde.    Het HOFF verklaart de triumphant uit sake 

van de administratie in questie met de schaden en interesten vandien, behalve nu de landen op 

het ….  Deductie en dien doende te competeren de somma van 800 Phs gld; dat het proces 

zijn voortgang zal hebben; onverkort de gedaagde haar recht jegens Claes Carstes; en 

belangende de halve mudden op Steenwijkskamp of Hoge Esch; ord.partijen te compareren 

voor de commissaris;…… POINCTEN: 1. Oft Hillebrand Jans sedert 1569 op 

Steenwijkskamp enige mudden heeft daarinne verkoft of gebruikt; Wie de vierdehalve 

mudden sedert 1574 heeft gebruikt; 3. Oft Hillebrand Jans die niet heeft verkocht 4. oft 3 

schepel in het extract met met frucht etc.. van date 4 mei 1569 verhaald zijn ende (vande?) vs. 

4 mudden lands, in kwestie, indien ja, waar waar de resterende landen hem alsnu bevinden  … 

421. 

12 sept 1606. 

Dirck Gauckes als vader en wett. voorst. van Gauke en Eelck zijn kinderen en Jan Jans als 

man en voogd over Reinu Dirks dr. zijn e.h.   CONTRA    Saeckle Lieuwes en Lolck Barelds 

dr te Oegeklooster.  Het HOFF cond. de ged. de impt. te restitueren de fruchten, in kwestie; 

indien dezelve in rerum natura zijn; indien niet de rechte estimatie te betalen. En de intrest te 

betalen tot seggen van goede luiden.  

 

Claas Alberts burger binnen Franeker  applt.  CONTRA   Taecke Michiels  In factis binnen 

een maand. 

 

Dr Suffridus Nijenhuis Triumphant;  CONTRA  Heyn Lyuwes. ..rejekteert de exceptie, en de 

gedaagde de positien te beantwoorden. 

 

13 sept 1606. 

Peter Heres te Cornwerd, Req.  CONTRA Philips van Tongeren als last hebbende van Pieter 

Cornelis op Vlieland Westeinde   Het HOFF restituerende de Req. tegens verloop van tijden 

accordeert hem alsnoch de tijd van drie weken om zijn produktie te mogen doen. En cond. 

hem niettemin in de kosten.  

422. 

Tyebbe Jelgers burger binnen Dokkum;  CONTRA  Fokel en Uubbel Douwe dr. erfg. van 

wln. Tyam Aencke dr. hun moeder; resumerende de proceduren.  Het HOFF doet te niete het 

vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie en verklaart  de geappelleerden, originaal 



impetrant….. niet ontvangbaar.. 

 

Peter Sipkes, rentmeester der stede Staveren voor hem zelf en als cur. over het sterfhuis van 

Jelle Ids zoon en Sijds Rijpke dr. CONTRA  Thomas Jacobs ged.   .. om in de handen van 

Benne Meinsme voorg. comissaris, Rd Ord. te consigneren 564 car. gld; met de schaden etc.. 

15 sept 1606. 

Taecke Jacobs tot Goutum bij Leeuwarden;   CONTRA  Albert Claas aldaar voor zijn e.h. 

.. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R.. 

423. 

17 sept 1606. 

Matheus Peters burger in Leeuwarden, impt. en exc.   CONTRA Hessel van Feitsma te 

Hallum.  ..rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden; en 

reserverende de kosten tot het uiteinde der principale zake.  

 

Anna van Tongeren voor haar en vanwege Joachim haar zoon CONTRA Dedde 

Sakes. .. het accoord mag de req. dienen van intendit; des dat de ged. compareert voor 

Hillema binnen 8 dagen en cond. de gereq. tot de kosten van het incident. 

 

18 sept 1606. 

Sijurdt Sijurdts als erfg. ex test. Van Sicke Syurdts zijn broeder, Req. CONTRA 

Joannes en Douwe Hetses en Simon, Jouke en Nolle Hetses ijder in hun qualiteiten.  

..rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.. 

 

Allard Feckes c.s  CONTRA Sicke Tyardts c.s. .. alsnoch de tijd van drie weken om zijn 

produktie te mogen doen… 

424. 

Jfr. Barbara van Dekema voor haar zelfs en Mr. Gabbe Meinsma als last en proc. hebbende 

van Jfr. Lucia van Dekema; als erfg. van Hector van Dekema hun wln. broeder.  CONTRA 

Jr. Sicke van Dekema    HET HOFF  taxerende de schade en interesten tot de somma van 

1512 g.gld; 14 strs; ord. dat de sententie vs. zijn voortgang zal hebben.  

 

Anna van Tongeren wed van Reiner Brandenburch voor haar en als wett. voorst. van haar 

zoon bij de vs Reiner geprocr.  CONTRA Dedde Sakes. 

.. ..het HOFF cond. de ged om de impt onder haar verklaringe ende presentatien zo veel in het 

overgelgde concept als nader in de artikelen 39, 39, 47, 49 en 50; van de replieken gedaan de 

derdepart van 1254 g,gld; allerheiligen 1605 verschenen mits cortende 54 g.gld van strijkgeld, 

….. en nog 2 derdeparten van bovengeroerde somma tot allerheiligen 1606 en 1607 te 

verschijnen, met de schaden etc.. 

425. 

Merck Jensma impt CONTRA Haye alles. .. te laten ongemoeid en reserverende de kosten. 

19 sept 1606. 

Tyaerd Ulkes in Ypekolsga, impt  CONTRA  Frieske Rintses te Tyerkgaast. 

.. rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.. 

 

Nittterd Jenkes in Follega voor hem en als man en voogd voor Claar Pieters dr. zijn e.h.;  

CONTRA  Tyeb Ige dr. wed van Wijtse Douwes te Oosterzee, als man en voogd van Anna 

Syurds dr. mede erfg. van Syurdt Wolters zijn huisvrouwen vader.   Het HOFF cond Tyeb Ige 

dr, een der gedaagden voor de ene helfte en Wytse Douwes en Gabbe Gabbe Syurdts 

medegedaagde tesamen voor de andere helfte aan de impt. te betalen de somma va 100 Phs 

gld.; met schaden etc…..; Reserverende de vs Tijeb ende Wytse hun recht tegen Gabbe 

Syuurdts, …. En cond. Wijtse en Gabbe in de kosten…. 

426.   



20 sept 1606. 

Hugo Pieters te Franeker als man en voogd van Els Aarts dr zijn huisvr.  CONTRA 

Otte Ottes  te Jellum als voogd van Elisabeth zijn huisvrouw. In Factis. 

22 sept 1606. 

Jan Martens Gravius in plaats van wln. Broer Hoitema; als cur. bonorum van Jencke Ubles en 

Fop Hotse dr. sterfhuis; in tijden e.l. te Smallebrugge; tr. en impt.  CONTRA 

Epo Heres en Mints zijn huisvrouw;    Het HOFF casseert de besomminge van de 

deurwaarder; onverkort de impt. bij nieuwe instantie zijn recht uit kracht van de cessie.. 

32 sept 1606. 

Edo Joost zn Wijarda    CONTRA  Hil Jans dr. cum socio.  ..restituerende tegens verloop 

van tijd, gunt de req. drie weken om zijn produktie te mogen doen… 

427. 

De gedeputeerden van de Stad Groningen en Omlanden Triumphanten; CONTRA 

Abelus Frankena en Margaretha van Naarden. Gecondemneerden. .. wederom te compareren 

voor Hillema … indien niet hem te informeren op de faicten… (geen POINCTEN) 

 

Jan van Minnaam (?) burger in Leeuwarden;  CONTRA  Peter, Elias en Maximilianus van 

Geel, zijdencramers binnen Amsteldamme; als omen en voorstanders van wln. Hans van Geel, 

hun broeders nagelaten weeskinderen. Het HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie te 

mogen volstaan, en de req. bovendien niet ontvangbaar.  

 

Auck Wopke dr, wed. van Henrick Willems Velsius Tr. CONTRA  Schelte v Abingha.  

.. te compareren voor Hillema etc.. deselve met overroepinge van de andere geinteresseerde 

personen … voorts te informeren op de faicten… 

428. 

20 sept 1606. 

Aelke Terwisga wed. wln. Obbe Asses in leven grtm. v. Hasker5ga; als leg tutrix van Bernu 

haar dochter.  CONTRA  de gebuurte van de Jouwer in conv. en reconv.  .. cond.. De 

gedaagde in conventie te namptificeren de somma van 600 lb. 

 

Douwe Abbes te Lollum voor hem en als wett. voorst. van zijn kinderen bij His Taecke dr. 

CONTRA Marten Heres en Jetske Reiners dr. e.l.; burgers van Harlingen.   In Factis. 

 

M..is en Adriana Aarends dr. ab intestato erfg. van van Trijn, Aarends wed. hun moeder ;  

CONTRA  Aarend Frans zn Wabbels, als bij testament van wln. Jan Everds tot uitvoeringe 

dezes speciaal gemachtigd, en tot instantie van de legatarissen bij de Hove daartoe 

geauthoriseerd, resumerende en adproberende de proceduren bij wijlen Jan Everds 

gesustineerd.  .. doet te niet het vonnis van de N.R. belangende de alimentatie, …penningen 

en ol….van Everd Jans en bij nieuwe sententie recht doende cond. de gedaagde om aan de 

applt. Al het gene te betalen met de schaden etc…  

429.   

26 sept 1606. 

Peter Stellingwerff secr. over Hennaarderadeel, voor hem en Tyardke zijn huisvrouw, appt. 

CONTRA  Gerrold Doedes geapp.  In Factis.  

 

Claaas Thomas en Engeltie Naudustini dr. e.l.; wonende te Haarlem. In Holland CONTRA 

Aarend Martens en Elisabeth Henrick van Raads dr. e.l.; binnen Leeuwarden.  ..het HOFF 

cond. de ged. om de impt. te betalen de somma van 238 g.gld; 18 strs; met de schaden etc…  

mits daarinne deducerende het interest bij de gedaagde volgende de sententie bij de gerechte 

van de stede Leeuwarden gehad en geleden. En om redenen compenseert de kosten.  

27 sept 1606. 

Gerrijt Radijs CONTRA  Henrick Oldendorp.  .. te namptificeren 173 lb. 



29 sept 1606. 

Johannes Hendriks voor hem zelf en mede als last hebbende van Benne Bruins, Sine Sijnkes, 

Uupke Foppes, Imme Harincks, Jan Hebles, Brintse? Reins, Sijnke Jobs; Toenke, Sybrens 

wed; Hamme Gerrijts, Claas Jans; Jan Aukes; Mirck Jansz; Marten Rinkes; Hobbe Jans; en 

Eeuwe Claas alle medeingezetenen van den dorpe Delfstrahuizen. (430.) CONTRA 

Fetse Annes voor hem zelf en als volmacht van Rommert Mirks en Gaucke Rentses als man 

en voogd van Meinu Mirks, erfg. van Mirck Pieters; in leven gewoond hebbende te 

Delfstahuizen, en Johan Gelis secr. van Lemsterland; voor hem zelf en als last hebbende van 

de gebruikers aan de Langelille; (te ?) Echten en Schoterzijl wonende.  IN FACTIS. 

 

Mr. Gerrijt Hardomans suppoost van den Hove voor hem zelve en voor Trijn Hendriks dr. 

wed. Jan Sytses; CONTRA Trijn Jonge dr. wed Simon Gerrijts.   .. het HOFF cond. de ged. 

om de impt. onder zijn gedane presentatien te betalen de somma van 29 g.gld…. 

 

Holle Syurdts voor hem zelven en als mede gelastet zijnde van de crediteuren, van Gatse 

Pieters, en Sytse Sinnes, dr e.l ; CONTRA  Hilbrand Jacobs en Martien e.l.;   In Factis.  

431. 

Jan Jans Haiema als medecrediteur van het sterfhuis van Rijenck Lyuppes impt. CONTRA 

Jacob Dyurres als voogd van Trijn Romke dr. zijn huisvrouw in den dorpe Steens; Jan Simons 

als voogd van Tet Romke dr ; Cornelis Edes als voogd van Eelck romke dr. hun huisvrouwen 

en Syuck Frans zn. als voormomber over de jongste weeskinderen van wln. Romke Tyepkes, 

hun vader; resumerende de procedures bij hem gesustineerd en Ale Bruchts, secr. van 

Wonseradeel;  Het HOFF verklaart de baar in kwestie executabel; en cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van 74 gar. Gld 5 strs; met schaden en interesten etc; … en de kosten op de 

verbalen gevallen te guaranderen… 

30 sept 1606. 

Trijn Hessels, wed. van Willem Willems burger in Harlingen, als wett. voorst. Van Willem 

haar zoon,  CONTRA   Taecke Alberts schoenmaker te Leeuwarden.  

432. 

Anke Sibe dr , huisvr van Peter Jans te Bozum; gewezene huisvrouw van Anne takes in leven 

gewoond hebbende te Tirns, en Pieter Jan exchijsmeester van Baarderadeel; als geauth. cur. 

Over Auke Annes (?) CONTRA   Take en Rinke Annes zonen te Folsgare, en Cornelis 

Douwes sampt Hessel Feitses als curatoren over de weeskinderen van Anne Taeckes en 

Syurdke Syurds .   Het HOFF verklaart de baar van 16 april 1602 ten processe overgelegd 

executabel; dienvolgens cond. de ged. om aan Anke Sibe dr. een der gedaagden te betalen 375 

g.gld; met de schaden etc…; onder de deductie van 200 in den 1

e

 en 77

e

 van de artikelen 

genoemde 19 g.gld en 6 strs; mitsgaders de helft van de onkosten bij deselve baar, haar 

impetrante…. ten laste gelegd; behoudens nochtans …. de impt. Neffens de verg….  77 g.ld 

als de gedaagde aangaande de selve 27 g.gld; in den 7

e

 artikel van de gedaagdes positien 

gementioneerd; hun recht tegen Fedde Sibes; endeselve zijn defensien ….. ende voorts recht 

doende op de eis van Peter Jans in zijn qlt. cond. de gedaagde onder verklaringe en presentatie 

in de 9

e

 en 10

e

 artikel van de replijk gedaan om aan deselve te betalen 250 g.gld met de 

schaden etc.. 

 

Jan Cornelis Meullenaar te Driesum; impt CONTRA  Sytse Fockes en Willem Jans, als 

voorm. over de weeskinderen van Kempe Wopkes. EN  Gerrijt Radijs deurwaarder van den 

Hove en Hert Pieters tot Collum.  Het HOFF cond. Hert Pieters een der gedaagden de impt 

te betalen de somma van 58 car. gld; en 13 strs; bij hem als reste van verschoten penningen en 

nog volgens de artikelen 6 gelijke guldens; met de schaden etc…; en in de kosten van het 

proces; verklarende de impt tegen Sytse Fockes vooralsnog niet ontvangbaar en tegen Gerrit 

Radijs (zeker) niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.  

433. 



Lyuwe Henricks voor hem en onder verband van goederen c.d.r. voor Hille Jans dr. zijn 

huisvr. CONTRA  Jacob Aarends te Beetsterzwaag.   ..niet ontvangbaar.. 

 

2 okt 1606. 

Dr. Wilhelmus Velsius als curator van Agatha Velsius; erfg. van Wilhelmus Velsius hun 

vader; en Jfr. Imck van Geel, wed van deselve Velsius.   CONTRA   Doede van 

Syercksma. … niet ontvangbaar..     

 

Claas Dirks tot Nijkerk in  Dongeradeel als in plaatse van wijlen Sibe Baukes geauth. cur. 

Over Geert (Griet) Gercke dr. zijn stiepdochter.   CONTRA   Imck Jacobs dr. wed. van Sibe 

Bauckes; voor haar en haar kinderen bij de vs. Sibe.   Het HOFF verklaart de gereq. met de 

overgelegde rekeninge so vele de ontvang aangaat te mogen volstaan; en de req. daarenboven 

niet ontvangbaar; en voor Lieuwe van Jukama Rd. Ord. tot sluiting van de rekeninge te 

procederen. 

434. 

Barber Schelte dr. wed. van Reiner te Reidshuis te Metslawier, impt  CONTRA    Wobbe 

Seerps aldaar, c.d.r. voor Ilck Jaspers dr. zijn huisvrouw; ged. en Ritske Ritskes hem gevoegd 

hebbende voor zijn interessen.  ..te namptificeren 45 g.gld.. 

3 okt 1606. 

Henricus Oosterwold burger en koopman in Groningen, als last en proc. van Berend Henricks 

medeburger. aldaar; en c.d.r. voor Marithien zijn huisvrouw.   CONTRA 

Folkerd Pieters , Jan Claes , Tyard Taeckes en Henrick Engelberts als volm. van het dorp 

Burum.    Het HOFF holdende de playdoyen aan de excipienten zijde voor geconcludeerd 

rejekteert de exceptie en dus peremptoir te antwoorden.  

 

Pieter Dirks aan St Anna Par. Imt en ged in conv en reconv. CONTRA   Hendrik Damus van 

der Mey, idem.    Het HOFF doende recht ten principale cond. de ged de impt. te betalen 77 

dalers en 15 strs; met schaden etc..; en in reconventie niet ontvangbaar.. 

435. 

Jan Bonteman voor hemzelve en Jan Stoffels als man en voogd van G(e)ertien Bontemans 

zijn tegenw. huisvrouw, en last en proc. hebbende van Marithien Bontemans, huisvr. van 

Claas Jans, ex testamente erfg. van Cornelis Willems en Marithien Jans dr.; hun overolders; 

en immediate erfg. van Liolt (?) Jans dr. hun overl. moeder, aplt. CONTRA   Steven 

Willems op het Bildt. In Factis. 

4 okt 1606.  

Auck Tyalles Epema impt  CONTRA dr. Sibrand van Siccama  In factis. 

5 okt 1606. 

Wolphard van Lezaan Grtm v. T.t-dl; aplt CONTRA   Aarend Pieters burger binnen 

Leeuwarden.   Niet bezwaard door het vonnis van de Neder Rechter. 

NOTA: 

ALZO Tet Jelle dr. e.h. van Jacob Jeppema desen Hove bij requeste te kennen gegeven en 

door informatie op haar aangeven genomen gebleken is dat de voornoemde Jeppema zich 

dronken drinkende en andere ongeregeldheden gecontinueerd heeft het concept en de 

artikelen in augusto 1604 geconcipieerd, en de privisoire somme van de vs. Hove in date den 

15

e

 juli 1605 heeft de voornoemde Jeppema …. En belast hem mits dezen wederom bij 

pervisie te reguleren naar de dispositie ende hoevele hem gedaan  den 12

e

 febr 1603; ende 

dienvolgende hem Q… latijnse reeks termen…. Et cohabitationem van de voornoemde zijn 

huisvrouw te onthouden tot nader dispositie van den Hove (vanaf?) 6 okt 1606.  

436. 

Andries van Hiddema req. CONTRA  Sipcke Claas zn en Aaff Jans dr. e.l. te Wijnaldum; 

rejekteert de exceptie en dient te antwoorden …. 

 



Wijbe Doitses als man en voogd van Anna Jans dr. zijn e.h.; te Niawier;  CONTRA 

Tseets Claas dr. e.h. van Jacob Jans  te Holwert. Met consent van deselve haar man. 

..verklaart de gereq. ongehouden op de eis van de impt. te antwoorden.. 

 

Wijbe Jacobs Burgemeester tot Franeker Paulus Gemmeinich secr. aldaar; als gecommitteerde 

van de magistraat der Stede Triumphant. CONTRA   Hans Erix burgemeester in Harlingen, 

als Olderman van het Veerschippers gilde, en Joachim Pieters en Hylke Sibes als mede 

f…ners van het zelve Gilde; als last en transport hebbende van de andere Fru…ers ende 

bevind? hebbende van het gilde, met consent en zoveel nodig geadsisteerd met Allard Jacobs 

burgemeester vanwege de Havenmeesters en …. Van de stede Harlingen.     HET HOFF ord 

partijen te gedogen dat de requiranten personen ter (437.) waardije van 18 car. gld aan waren 

ende koopmanschappen hen bevracht hebbende in conformititeit van de Fine in kwestie 

mogen varen, het zij de vs. waren en koopmanschappen tot Franeker oft elders … ende aldair 

mede te brengen en sol de schipper met verklaringe van sulks mogen volstaan; des wordende 

namaals bevonden kwalijk verklaard te hebben, dat hij voor breucke zal betalen ten profijte 

van de Hand(els) schippers 6 car. gld te elken male als kwade verklaring zal zijn gedaan; 

verklarende vs. Sententie tegens de gedaagde executabel en cond. de gedaagde alle attentaten 

daar te boven gedaan kosteloos en schadeloos af te doen, en aangaande de vorderen eis … te 

compareren voor Hillema  POINCTEN 1. Op wat wijze de req. te voren mensen, waren ende 

goederen voor Harlingen met hun schepen van Utrecht, Haarlem, Leiden en andersins 

behalven Amsterdam en Eckhuisen hebben gevoerd. 2. Oft de Req. geen gebruike oft recht te 

voren hebben gehad so binnen als buiten Harlingen menschen, waren en goeden in te nemen; 

en over te varen naar de vs. plaatse. 3. Oft de gereq. aangaande hen veerschippers voor ander 

bescheid hebben als de artikelen in den processe geroerd.  

438. 

Den 7

e

 oct 1606. 

Gerrit Radijs deurwaarder van dezen Hove  CONTRA  Hert Pieters.   Het HOFF gehoord de 

eed van de impt ter versterkinge van zijn aangeven gedaan, taxerende alle de impts pretentien 

tot de somma van 76 car. gld. 6 strs; cond. Douwe Abbes een der ged. om deselve somma aan 

de impt te betalen; des dat de impt hem …. Tegens de eerste koper nopens de zestiende 

penning, cond. de ged in de kosten van de procedure gevallen; en verklaart de impt. tegens de 

mede ged. Hert Pieters niet ontvangbaar.  

 

Johannes Bernardi burger in Leeuwarden; als last en proc. hebbende van Jan Columbier, en 

Michael de Bohemio Burgers van Frankfort, als geord.executeurs van het testament van 

wijlen Willem Walcourt, en Fancina Focq; zijn nagelaten wed, en mede vanwegen Jacob de la 

Faye als mede erfg. van de vs. echtelieden hun testament.  CONTRA  De gedeputeerde staten 

van Vrieslandt; Het HOFF voorbijgaande de exceptie taxeert de schaden en interesten 

ter somma van 3003 car. gld; een stuiver; ordonnerende dat de vs. somma haar voortgang zal 

hebben. En om redenen compenseert de kosten.  

439. 

Lyuwe Hieronimus te Britsum, voor hem en zijn huisvrouw,   CONTRA  Watse Ellens, Dirck 

Claas , Everd de Gardijn, Claas Jenties, Syoucke Jans en Jfr. Helena van Bunau, gereq. Het 

HOFF taxeeert des reqs. pretensien van de melioratie nopens de EE –slattinge van 18 pond 

(libra) de slattinge van Corniumer Meer voor de 28 pm fennnen tesamen voor 3 pond; ende 4 

pondematen bouwland voor 10 stuivers, van 5 pm nieuwland, 8 strs; het beslatten van 15 pm 

op het noordereind tot 1 pond 9 strs; en op het zuideinde van hetselve tot 15 strs ; het slatten 

aan de kamp op het oldeland tot 4 pond 8 strs; voorbij het Oldlandsweg tot 8 pond op de 

oosterzijde van de venne, tot 9 pond 18 strs; op het zuid van de venne 1 pond 18 strs; de dong 

over het bouwland bij huis gebracht 4 pond; van eerde rijden en slechten op hetselve mede 4 

pond; het slatten van 5 pondematen op te Meenschar, 2 pond de ruighscharne, hecken en 

heckstecken(?) bepalinge en beplantinge tot 50 pond en voor verbeteringe van dammen en 



anders 18 car. gld;  Condemneert vervolgens de gerequireerde respektievelijk een ieder van 

hen quote van de voorgemelde percelen aan de req. te betalen met de schaden en interesten en 

melioratien vandien, en tot zijn vorderen eisch niet ontvangbaar.  

 

De Procureur generaal  CONTRA    Jr Schelte van Aebingha als man en voogd van Jfr. 

Gerland van Liauckema; zijn huisvrouw en Adam van Paffenrode als voogd van Emerentiana 

van Liauckema, zijn huisvrouw, Jr. Tyalling van Camstra tot Pietersbierum als erfg. van Jfr. 

Syouck van Liauckema zijn moeder, en Jr. Hessel van Hermana en Tiete van Peima.  

HET HOFF houdt het proces aan de gedaagden zijde voor geconcludeerd, cond. Schelte en 

Adam vs. en Tiete van Peima mede ged.; om de impt exhibitie van de scheidinge in den 

processe gementioneerd en mede in de kosten; en de vordere eis niet ontvangbaar. 

440. 

Jfr. His van Hermana gereq. Contra   Frans van Eemingha, Haringh van Sytsama; als voogd 

van Hid van Eemingha zijn e.h.; Sytse van Dekema als voogd van Jfr. Ag. van Eemingha, 

zijhuisvrouw, erfg. van Wick van Hermana hun moeder.    Het HOFF rejekterende de 

exceptie cond. hem peremptoir op de eis te antwoorden; en voorts te procederen na de stijl en 

ordonnantie van dezen Hove; zonder dat neffens hierdoor deselve in conventie ger…. op het 

verhinderd sal mogen worden; reserverende de kosten.. 

 

Lyuwe Allerts   CONTRA  Sible Idts zn   In Factis. 

 

Gerrit Radijs, eerste deurwaarder van dezen Hove;   CONTRA   Doitse Ritserds binnen 

Leeuwarden.   .te betalen 8 car. gld..  

441. 

Doorgehaald Jfr. Susanna van Meckmans als last hebbende van Jfr. Emerentiana van 

Grombach haar moeder..     vervolgd door:    Jfr. Susanna van Meckmans mede erfg. van wln 

Scipio van Meckmans, haar vader    CONTRA Frans van der Hijl, voor hem en als voogd 

van Barbara Heren…? , zijn huisvrouw,  ..te namptificeren 200 rijksdaalders…  

 

Jfr. Susanna van Meckmans als last en proc. hebbende van Jfr. Em. Van Grombach; haar 

moeder en met deze geadsisteerd;  CONTRA   Frans van der Hijl, voor hem en voor 

Barbara Heren.. ? zijn huisvrouw;    Te namptificeren 30 rijksdaalders.  

 

Jfr. Barbera van Hornen ?  CONTRA Frans van der Hijl. In factis. 

442. 

Gerben Gerbens te Wirdum als voorm. over het minderjarig weeskind van Haie Epes, Allard 

Haies genaamd.  CONTRA Tyard Epes te Bolsward,    .. niet ontvangbaar.. 

 

Syouckien Mellema (Mollema?) en Lieuwe Mellema  CONTRA   Andries van Hiddema  

Het HOFF cond. de ged. onder de presentatie en verklaringe bij hem in den 14

e

 artikel van 

den antwoorden gedaan  om hem te laten authoriseren curatorem tot en over de reqs. 

goederen, in den lot cedullen ten processe copielijk overgelegd en particulierlijk 

gespecificeerd.  

 

Haie van Roussel Rd. Ord. in dezen Hove; als last en proc. hebbende van Jfr. Jel van Aelwa 

wed. wln. Gemme van Burmania  zijn schoonvader. CONTRA   J. Wpke van Burmania.  

In Factis. 

443. 

9 okt 1606. 

Mathaus Peters impt. en Hessel van Feitsma ged.  Het HOFF cond. de ged. om de impt. te 

betalen de somma van 2200 car gld. met de schaden etc..; onverkort de ged. recht tegens de 

erfgenamen van wijlen zijn huisvrouw; .. 



 

Frieske Obbes en zijn huisvrouw; appl;  CONTRA   Arentien Ringers geass. Met Ulke 

Galis haar man .. niet bezwaard.. bij het vonnis van de N.R.    

 

Doorgehaald : Jacob van Loo  CONTRA..  en veranderd in: 

Jacob van Loo deurwaarder van de Compt….CONTRA    Anna van Tongeren, wed. Reiner 

Brandenburch, voor haar en haar kind en Hypolitus en Gerrit Roeloffs Crack, op het 

Heerenveen als mediate erfg. van Cornelis Crack hun broeder.   Het HOFF cond de ged. om 

de impt. te betalen de helft van 50 dalers 8 strs; en de helft van 59 car. gld 9 strs; volgens de 

sententien en taxaties ten processe vertoond; met de schaden etc.. 

444.   

11 okt 1606. 

Henrick Oldendorp  CONTRA  Hector Aikema  …alsnoch de tijd van drie weken om zijn 

nproduktie te mogen doen. 

 

Lambertus Adrianus als volmacht van Tyerck Pieters Teetlum en de goederen en actien bij 

hem geabandoneerd; CONTRA  Syouck Aijsma, wed. van Doeke Teetlum in leven Proc. 

Generaal in deze Hove.  

13 okt 1606. 

Mr. Aocke (!) Broersma voor hem en zijn kinderen en mede vanwege zijn broers en zusters; 

en haar kinderen; als gesubstitueerde en fideicommissiaire erfgenamen van Mr. Menne 

Broersma.   CONTRA   Jantien Boelema; wed. van Mr. Menne, erfg. ab. intestato van haar 

kinderen.  Het HOFF ord. Mr. Ocke Broerma als ……. te doen hebben, behoorlijke 

inventaris van alle rentebrieven en stukken bij Mr. Menne achtergelaten; en te exhibreren de 

boeken en rollen bij hem gemaakt van de schulden en salaris alleszins voor sovele deselve bij 

de ged. zijn ontvangen; sedert de dood van haar lest verstorven kind gehad, ende daaraf samt 

van alle andere goeden van deselven zijnen broeder (445) met de impt. te nabij beholdeliken 

staat; om de helfte van de opkomsten derselven tot onderhoud van 2 studenten volgens de 

dipositie geconverteerd te worden, zo en als behoren zal. Verklarend de eisers niet 

ontvangbaar, ook niet op goederen van vader en ooms.  

 

Trijn Jonge dr. wed Simon Gerrijts; applt;  CONTRA  Aarend Martens intervenierende voor 

Wibrand Ebes wachtmeester der stede Leeuwarden.  .. doet te niet het vonnis van de 

N.R. en cond. de geapp om onder de gepresenteerde cautie de penningen ten processe 

uitgedrukt aan de applt. originaal te restitueren. … 

 

14 okt 1606. 

Mamme Everds nom ux.; ende mede als erfg. van Simon Reiners zijn huisvrouwen broeder; 

triumph.  CONTRA Dirck Frans gecond..   Het HOFF ord. dat de executie van de voors 

sententie haar voortgang zal hebben; nopens de helft van Anna Wopkes goederen tot profijt 

van de triumphant ter sooma van 752 g.gld; 7 str en 6 penn; met de fruchten etc; … onder 

deductie van de vierdepart van 70 g.gld; gelijk de tweede parten  verklarende de impt voorts 

niet ontvangbaar; …. (veel verbeteringen en doorelkaar geschreven)  

446.   

15okt 1606. 

Harmen Harckes mede Gedeputeerde der Staten van Vriesland; Wijbe Agges burger in 

Leeuwarden; als mede crediteuren van Pieter Rienks zn Peins (?)   CONTRA 

Dirck Isbouts brouwer te Delft.  Te compareren voor de comissaris… POINCTEN.1. Oft 

wijlen Peter Rieks zoon Pans (Peins?) ten tijde van de rekeninge en het passeren van de 

bescheiden ten processe geroerd niet mismoedig is geweest. 2. Clagende so hij betalen solde 

dat hij daer moste uitgaan en zijn andere crediteuren des oock wilden rekenen. 3. Oft de geapp 

hem zulks afraadde. 4. Ende in wat voegen de rekening geschiedde, en de vorige ad notulem 



of specificatie uit der gereq. rekenboeck te recouvreren.  

 

Hans Johannes, deurwaarder van deze Hove, als cessie hebbende van Aarend Wabbes; impt. 

CONTRA  Hibbe Feddes als man en voogd van Stijn Gerbrans dr.; zijn huisvr.   ..ontzegt de 

impt. zijn verzoek…  

 

Rombertus Thomas rentmeester der stede Bolsward; vanwege de stad, mitsgaders alle 

ingezetenen van dieperda Hem gesurrogeerd in plaatse van wln. Gatse Sijtses, en Ulke 

Bernardi impt.  CONTRA Wigle Sipkes en Watse Johannes  (447) 

gesurrogeerd in plaatse van Douwe Reins in leven volm. van Wommels en hij daar landen 

buitendijks hebbende, exempt Hessel Aarends, Gerrijt Doedes en Sibrant Anskes, res de proc. 

bij de vs. Douwe gesustineerd. .. niet ontvangbaar… 

 

Jacob Taecke dr. wed. van Allard Jans te Sloten CONTRA  Jan Jelmers en Schelte 

Martens te Staveren; als geauth. tutores over de weeskinderen van Allard Jans in leven 

gewoond hebbende te Staveren.    Het  HOFF cond de gedaagde om de impt. tot onderhoud 

van haar twee kinderen de jaarlijkse inkomsten van haar mans nagelaten goederen, reeds 

verschenen, en noch te verschijnen te laten volgen met de schade etc… 

448. 

Gerrijt Dirks wonens op het Nieuwland, als conjuncta persona en onder verband van goederen 

de rato caverende voor Claas Dirks zijn broeder; te Nijkerk; Dirk Claas zn. voogd van Imck 

Dirks dr. zijn zuster, mede erfg. van Jantien Hermans.  CONTRA  Sijurdt Tyepckes te 

Dokkum, vanwege Dieuwe Gerrijts zijn huisvrouw, en Heert Tijss te Goutum, vanwege Jel 

Jans dr. zijn huisvrouw;  In Factis. 

 

Menne Lyuwes Mollema en Mr. Hermanus Doman als cur. over de goederen van Allard Ottes  

CONTRA Otte en Jan Allards als cur. over Uulck Siole dr.  ..rejekteert de exceptie en 

peremptoir te antwoorden. 

 

Jfr. Clementia van Hoitema; wed. Igraem van Achelen nu erfgename; en mede in aanzien van 

haar ingebrachte penningen, door scheidinge het recht hebbende van de erfg. van haar wln. 

man; ende sovele nood mede van Jfr. Ida van Achelen haer dochter, als het recht hebbende tot 

alle goederen van haar wijlen haar man, Ida’s vader, hier te lande zijnde.  CONTRA  

Roeland van Achelen, ged. en geëxc.     Het HOFF rejekterende de exceptie … peremptoir te 

antwoorden…  

449. 

Willem Robijns te Deinum  CONTRA   Pietrick Pieters dr te Leeuwarden; en Reiner Reiners 

(Rennes?) tot Gietserk.  Het HOFF cond. de ged. om bij pervisie voor de onderholdinge 

van het kind in het proces gemeldt, 2 jaarlijks zo lang het bij de impt. is onderhouden, aan de 

impt. te betalen 33 g.gld; onder deductie hetgeen daarop betaald is; onverkort zijn recht; en 

tegen Pietrick Pieters niet ontvangbaar. 

 

Jelle Corneleis als cur. over Griet (Geert?) Taecke dr. zijn huisvrouw, in Leeuwarden. 

CONTRA  Poppe Hans  te Sneek en Peter Jans wonende te Bozum.   In factis. 

 

Hylcke Jans te Goutum als vader en voorstander van Frans Hylckes  applt. CONTRA 

Jan Martens tot Loinga bij authotiteit en consent van Marten Jellis zijn vader.   

.. houdt het proces aan de applt. zijde voor geconcludeerd …en in factis. 

16 okt 1606.  

Tyerk Tyallings en Anne Tyrks (!) CONTRA   de erfg. van Imck Popma.   ...ontzegt de req. 

zijn verzoek..  

450. 



Geert (Griet) Willems dr. en Gerrijt Dirks burgers in Leeuwarden, als volm. en curateurs van 

de weeskinderen van Pieter Bennerds  en erfg van deselve, samt Jisch Geertds dr. wed van de 

vs. Pieter en zij tesamen het recht hebbende van Jan Cornelis en Marij Wessels dr. e.l. wln.  

CONTRA Mathijs Everds notaris binnen Leeuwarden; als de administratie hebbende van 

Jfr. Atke Schonenberg.  Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 46 

g.gld; met de verschenen interesten vandie sedert mei 1599. en nopens de ander helft niet 

ontvangbaar.  

 

Egbert Luitiens wonende te Oldegae, in Sm. als mede erfg. van zijn overl. kinderen; en als 

vader en voorst van zijn kinderen nog in leven zijnde, alle echtelijk getogen bij Saeck Gosse 

dr. zijn overl. e.h.  CONTRA   Sije Annes.    .. rejekteert de exeptie, onder de gepresenteerde 

restitutie van de kosten voor de Nederrechter gevallen. En peremptoir te antwoorden.  

 

Lyeuwe Rinnerds en Claas Simons te Belkum (Berlikum) CONTRA   Peter Gerrijts zoon 

Camper burger in Leeuwarden  In factis voor voorgaande commissaris. Binnen 14 dagen.  

451. 

Margaretha van Metelen wed. van Leul Gravers te Kollum;  CONTRA     Harmen Meusel 

voor hem en als proc. hebbende van Dirck Gravers, tesamen voormonden over Berend 

Gravers.    Het HOFF cond. de geappelleerde om van de verkopinge van des sterfhuis 

geïnventariseerde goederen vooralsnoch aff te houden; zoals in de 2

e

 artikel van de repliek 

gedaan.  

 

Jfr Bauck Bangha wed. van wln. Jan Cornelis Tadema in leven grtm. van Dantumadeel; als 

olde moeder en geauth. tutrix over Auckien Polmans  CONTRA   Oene Oenes binnen 

Leeuwarden.  Het HOFF cond. de ged. om de impt. te restitueren en weder te doen hebben 

het instrument ten processe uitgedrukt, met de schaden etc.. 

 

17 okt 1606. 

Dr. Gabinus Foppens als geauth cur. over de goederen van Syurd Coninx res. de proc. 

CONTRA Claas Harmens als voogd van Maike Jans dr. zijn huisvr.; Cornelis Jans zn. en 

Lijsbeth Jans dr. als ex testamento voor drie vierdeparten erfg. van Lijsbet Jans dr. ged . 

In Factis. 

 

Jarich Tyallings te Steens als het recht hebbende van parate executie voor Willen Lyuwes.  

CONTRA    Worp van Tyessens en Feye van Heemstra de jonge, in de name van Jfr. Tet van 

Unia, wed Sterckenburch, in die qual. intervenierende en vervangende Poppe Aenis hun 

landzate;   In factis. 

452. 

Rinke Sibrands tot Oosterzee,  CONTRA Marten Peters wed. en Johannes Jacobs. 

In Factis. 

 

Cornelis Edes Feitema   CONTRA  Jan Jans aan St Anna Par.  als cur. over Simon en Hanke 

Reiners.  Het HOFF ord. de impt. te dienen van libel , reserverende de kosten.. 

18 okt 1606. 

Syrck Jans   CONTRA   Teed Jurgiens cum filia Het HOFF gehoord de eed van de req. tot 

versterking van zijn aangeven gedaan restitueert hem tegens verloop van tijden, gunnende 

hem drie weken…. 

 

Sibrand Solkes te Gersloot, impt. in conv. en ged. in reconv.  CONTRA  Baucke Hans zn 

Wijckel vor hem zelven en als man en voogd van Grietke Hans (Johannes?) Agricola dr.  

Het HOFF… oningevuld. 

453. 



Dr. Hector Rheen adv. v.d.Hove en Meile Jensma als voogd over Jelke Rheen zijn e.h.; als 

mede erfg. van Rintsien Douma hun grootmoeder;  CONTRA   Ida Baard. En Douwe van 

Sytsema grtm. v. Idaarderadeel  ..niet ontvangbaar.. 

 

20 okt 1606. 

Doitse Jelmers tot Collum.  CONTRA   U….. Sytses.    ..dat de verkopinge zijn doorgang 

zal hebben, bij gebreke van dien aan de impt. te restitueren en te betalen zijn penningen resp. 

bij hem verschoten; en overigens in de kosten, niettemin zijn recht tegens de deurwaarder… 

 

Dr. Syds , Aesge en Tiete Popma als erfg. van Imck Popma hun moeder resumerend de 

proceduren. CONTRA Ane ( Anne?) Tyerks in de name en vanwegen Tyerck Tyallings 

zijn vader als volm. van Tyalling Hoites, en Peer Tyallings voor hemselven. Rejekteert de 

exceptie… en met de impt. vorder te procederen.  

 

Abbe Abbes Bleker  CONTRA Claas Pieters en zijn huisvrouw, burgers in Leeuwarden. 

… niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

 

Tyaerd Ebes Wijtsma , contrarolleur van de convoyen te Staveren  CONTRA 

Jfr. Elisabeth van de Burchgreve, wed. en universele erfg. van Douwe Roorde te Ter Kaple en 

Botte Douwes aldaar. .. niet ontvangbaar..  

455. 

Here Andries  CONTRA  Hans van Meiburch , Jan Schaaf , burgers van Dockum en Sicke 

Hans tot Leeuwarden; vanwege hun resp. huisvrouwen, en c.d.r.           ..niet ontvangbaar.. 

 

Dr. Petrus Runia, advocaat voor dezen Hove en caverende de rato voor zijn mede erfg. van 

Jay Simons zijn moeder en Jacob Agges als wett. voorst. van zijn kinderen bij Ida Sijbolts dr; 

en mede erfg van Abbe Sibolts; en ook vanwege de andere erfg. geres. de proc. bij de vs. 

Abbe gesustineerd.  CONTRA  Willem Meinerds tot Midlum.  Het HOFF verklaart de req. 

geen recht te hebben door de sloten neffens de req. Landen; cond. hem van zulks af te houden 

mitsgaders het gat in de Heerenweg te stellen in sulke staten ende gestaltenisse als die tevoren 

is geweest; en mede in de schaden etc… 

456. 

Sipke Hoites als cur. over Ipcke Ipckes de jonge, als univers. Erfg. van Uulck Hoites;   

CONTRA  Aarnd Wabbels als crediteur van Ipcke Ipckes goederen.  … (niets)… 

 

Sibput Intses  CONTRA  Claes Gerbrants  Het HOFF …. Te gehengen en te gedogen dat de 

landen ten processe geroerd tegens toekomend jaar in vrijdom werde gesteld, ….. ende voorts 

werde verhuurd…. (….)… 

457. 

Anna Boltsma wed. van Pieter Jeltes Doingha bij Munnickezijl Req.  CONTRA 

Jacob Jeltis te Burum, Jan Hendriks aldaar, als vader van zijn knn. bij Bauck Meintes, Epo 

Wijtsma tot Visvliet, Jacob Claes aldaar, en Jacob Alberts op Woldeburen tesamen curateurs 

over de kinderen van Gerrijt Claas bij Gerlant Jeltes getogen en Jeldert Remkes mede tot 

Burum.    Rejekteert de exceptie…. Op de impt eis te antwoorden… 

 

Liuwe van Jukama req.   CONTRA Dr. Henricus Gualterius c.s.   .. wijst partijen in factis en 

binnen 10 dagen peremptoir. .. 

 

Jelger en Hessel Bootsma c.d.r. voor Jfr His Bootsma wed. van Taecke Glins als erfg. van 

Clara Bootsma. In factis binnen een maan naastkomende…  

458. 

Jelger en Hessel van Bootsma onder hypt. van goederen de rato caverende voor de mede erfg. 



van Syrck Bootsma hun broeder; in leven grietman en gen. ontvanger van Rauwerderhem.  

CONTRA   Goslick Douwes.   IN Factis. 

 

Jan Cornelis R…. burger en brouwer te Delft c.d.r. voor Anneken Gerrits dr. e.l;  CONTRA 

Gatse Potter en Jel Donia e.l.;  rejekteert de exceptie… peremptoir te antwoorden.. 

 

Sipcke Tyaards bakker te Ferwerd; voor hem en vanwege Leuck Lyuewe dr. zijn e.h.; en c.d.r.  

Te namptificeren 101 dalers.   

 

Aarend Martens en Lijsbeth van Raad e.l. burgers in Leeuwarden, als ex donatione recht 

hebbende van wln Dirck Willems herbergier in leven erfg. van Jan Willems Koebrugge.  

CONTRA Trijn Jonge dr als cessie en transport hebbende van Syoucke Ryurdts Bants. … 

(459) …. Die cessie hadde van Wopke Ryurdts Bants, en Tseets Broers dr. gepref. cred. op 

de goederen van Simon Gerrijts.       Het HOFF verklaart de gereq. gecompeteerd te hebben 

de somma van 250 car. gld; in een partije en en 125 gelijke guldens in een andere partije, met 

de interesten vandien, die bij haar en de grietman Andringha uitgekeerd zijn, verschenen en 

nog te verschijnen mitsgaders de estimatie van de tafel door Syoucke Ryurdts Bandts 

geleverd; en de vertering bij deselve zoon te haren huize gedaan, cond. de gereq. boven 

hetgene haar daarvan nog mag resteren de req. Met de executie daarvan te laten ongemoeid; 

des zullen de requiranten hen in exq…… mogen behelpen met de 250 car gld. Onder meester 

Frans van Eisinga in leven Rd. Ord. En gelijke somma onder Laelius Lyklema mede Raad 

Ord. Als voorgaande commissaris geconfiskeerd.  

En overigens niet ontvangbaar.  

 

Hette Hettes Friesma, Quartiermeester voor hem zelve en het recht hebbende van Johannes 

Claas zn. brouwer;  CONTRA Jantien, Mr. Jans nagelaten weduwe van wln. Frans Jans  

burgeresse in Leeuwarden; als erfg. van Jan Frans haar kind   .. peremptoir te antwoorden, 

reserverende de kosten… 

Buwe Idtsma triumphant   CONTRA  Everd van Voort in Augustinusga.   Het HOFF  

adproberende de besognien van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, ordinerende dat 

de koop van de venen daar inne uitgedrukt noch eenmaal over de kercke en het gerecht sal 

worden geproclameerd;  op de 10 nov. eerstkomende… etc. 

460.   

32 okt 1606. 

Rienck Pieters als voogd van Taets Idse dr. zijn huisvrouw, en c.d.r. onder verband van 

goederen.   CONTRA    Mintse Wijgers  in O.L.Vrouwen Parochie; Jacob Claas sampt Wijger 

en claas Willems allen als erfg. van Barbara Sytse dr. haar moeder. En Jeroen Joosts.   

.. te namptificeren 200 lb.  

24 okt 1606. 

Claes Willems   CONTRA  Doystse Ritserts. Te beantwoorden binnen 14 dagen. 

 

Aesge Minnerts en Rints Lyuwe dr. in Sexbierum CONTRA    

Emke Lyuwes te Holwert, c.d.r. voor Jouck Minnerstd dr. e.l;  In Factis. 

 

Jfr. Margaretha Syrxma req. CONTRA Doede van Syrxma. 

..ongehouden te antwoorden zonder genoegzame cautie…  

461. 

Jfr. Aelcke van Ockingha, geass. met Sixtus Peima haar cur. lit.  CONTRA 

Jarich van Ockingha.  Peremptoir te antwoorden….. 

 

Peter Sipkes mede uit….  Staveren? CONTRA Hid Dirks huisvr. van Baucke Taeckes te 

Oldeboorn.  Het HOFF gezien de eis van de impt en de acten bij dewelke de vs. Joacimi 



(adv) voor de gedaagde aangenomen heeft en hem geordoneerd is op deselve eis binnen 

deselve tijd bij verstek te antwoorden , zonder dat hem zulks is gedaan  verstekt hem van 

antwoorden en admitteert de impetrant zijn vermeten te verstaan voor de commissaris van den 

Hove, binnen een maand naaskomende.  

 

Peter Sipkes Mede Uitholder (Wetholder?) tot Staveren; CONTRA  Reinu Dirks huisvrouw 

van Claes Cornelis. te Franeker.   Verklaart de gedaagde contumax (ten onrechte niet 

verschenen) cond. hem in de boetes en voorts in factis. 

 

Buwe Wierds en Sytse Boelis te Buitenpost; impt CONTRA  Mett Wijbe Harmens wed. 

voor haar en de kinderen. Cond. de ged. in de boeten … 

462. 

Simon Aebema als cessie hebbende van Douwe Bockes CONTRA  Anna Willems als 

moeder van haaar kinderen bij wln. Fetse Sytses, backer te Dockum ged. en 

gecont(umaceerde)  .. de ged. in de boeten en in factis… 

 

Douwe Rinkes   CONTRA   Fedde Rinckes onder verband van goederen gecaveerd hebbende 

voor Tyesse Bangha en Gosse Piers.  .. in de boeten en in factis. 

 

De Proc Gen. Clager:  CONTRA Hans Renkes uit Stellingwerf, laatst gewoond hebbende 

te Bolsward;  .. in de boeten en voorts in factis.. 

 

Douwe Hommes en Decken Intses als cur. Van Wytse Jelles zoons weeskinderen; en erfg. 

onder benificie van Inventaris.  CONTRA Trijn Piers dr. wed Wijtse Jellis nu huisvrouw 

van Doede Meilema. Dat Mr. Jacob van Campen zich van de zaak “geëxonoreerd “ heeft 

mitsgaders de akte waarbij gebleken is de ged. volgens antwoorden verstoken te zijn, cond. de 

ged. om te procederen tot scheidinge en delinge…  (463)… en de handen van de Req. goeden 

aff te houden; en so veel in haar is te gehengen en te gedogen dat de req. goederen tot profijt 

van hem en de crediteuren verkocht werden; en alle obstipatien kosteloos en schadeloos af te 

doen.  

 

Peter Fogles, dorprechter in Wijkel als voogd van Ay zijn huisvrouw, als erfg. van Hylke 

Hinnes, haar oom en c.d.r.  CONTRA  Wijtse Piers in Eesterga, als vader en leg. adm. van 

zijn kind bij wln. Tet Hinne dr. getogen.   .. te betalen de helft van 50 g.gld; met schade en 

interesten etc.. 

 

Botte Foppes te Collum; impt  CONTRA Joannes Jacobs voor hemzelven en de rato 

caverende voor Hid Everts zijn huisvrouw te Hitzum;  Het HOFF verstekt de gedaagde  

en houdende het overgelegde instrument d.d 27 febr 1602  voor bekend cond. de ged de impt 

te betalen 100 g.gld; met schaden etc; onverkort Ancke Sibrands dr. haar recht uit kracht van 

caessie van het vs. instrument, …. 

 

Dr. Theotardus Tiara adv. v.d. Hove CONTRA Sipcke Abbema en Doetien Haie dr;  te 

Terkaple,  .. gezien de citatien .. en holdende de overgelegde obligatie voor bekend, d.d. 

27 des 1599 cond. de gedaagden samen en Sipke Abbema in het bijzonder, de impt. te betalen 

de somma van 40 g.gld en 3 stuivers; … 

464. 

Oene Oenes en Trijnke Gosse dr. e.l. burgers in Leeuwarden,   CONTRA  Epo van Hottingha 

dijkgraaf Wijmbritseradeel. Ged en gecont.    Het HOFF gezien de citatien verstekt de 

gedaagde; houden het instrument d.d 8 mei 1605 voor bekend, cond. de ged te betalen 100 

g.gld met de interesten; en Oene Oenes gehoord diens eed tot versterkinge en adnotatie, in 

zijn rekenboek gedaan, cond. de ged. de impt. nog te betalen, 31 c.gld en 13 strs; met schaden 



etc..  

 

Gertien Lykles wed. van Cornelis Lenerds Swartien voor haar en als voorst van haar kinderen; 

Dirck Hendriks zoon Bugge als last van Hendrik Dirks zn Bugge zijn vader en Cornelis 

Michiels zijn zwager, oft andersins Hessel Sytses Rheen als last van haar hebbende.  

CONTRA  De wed van Jacob Claas voor haar zelven en van wege haar kinderen; te O.L. 

Vrouwen Parochie.  .. verstekt de gedaagde; houdende de overgelegde specificatie voor 

bekend, cond. de ged de impt te betalen 13 g.gld … etc… 

465. 

Doorgehaald: de vs Geertie,….C.    Sibrich Arian Harens wed..    

 

Mamme Everds nom uxoris; als erfg. van Simon Reiners zijn huisvrouwen broeder.   

CONTRA    Dirck Frans te Slappeterp. Ged. Het HOFF ord. dat de executie van de vs 

fine haar voortgang zal hebben  nopens de helfte van Anna Wopkes goederen; tot profijt van 

de triumphant ter somma van 753 g.gld; 7 strs 16penn. Met de fruchten etc…..volgens de 

voorg. sententie onder deductie van drie vierdeparten van 70 g.gld; en gelijke ¾ van de 

estimatie van een koe en 3 kalveren; nog 71 car. gld 14 strs; 6 penn. en negen dalers, alles in 

de artikelen 14, 15, 16, 17 artikelen in des gedaagdes positien verhaald; … met de schaden 

etc… 

466. 

Harmen (Harmanus?) Piers te Wirdum en Pieter Piers te Wijns, voormonden over Pier Claas 

en Dirck Claas, erfg. Van Claas Pieters.  .. Het HOFF cond. de ged. om aan de impt. in hun 

q. als erfg. van hun moeder te voldoen ende te betalen  een ¼ part van 1672 g.gld; met de 

schaden etc….; verklarende de onruiminge van de huizinge ten intendit gemeld sampt alle des 

gedaagdes goeden, daarover te zijn verbonden.  En verklaart de impt. tot het andere geëiste 

vierdepart niet ontvangbaar. 

 

Feye Ales (Ates?) en Hille Harings e.l. in Leeuwarden;  CONTRA  Marten Everts tot 

Leckum; als vader en leg. adm van zijn knn. bij Fokel Roeloffs in echte getogen; en 

erfgenamen…   …verstekt de gedaagde, houdende de overgelegde instrumenten voor 

bekend d.d. 7 mei 1600; en 12 mei 1603 cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 200 

g.gld en 100 g.gld in een ander partije; alles met schaden en interesten.  

 

Sipcke Hoites als cur. over Ipcke Ipckes de jonge in die qlt. erfg. van Uulck Hoites impt. 

CONTRA    Aarend Wabbels als cur. bij de crediteuren geordineerd tot de ontscheidinge van 

Ipke Ipckes (de oude) goederen. Gedaagde in conventie en eiser in reconventie.  

467. 

HET HOFF cond. de ged de impt te laten volgen voor zijn moeders ingebrachte goederen de 

helfte van 400 g.gld; mitsgaders van de kooppenningen bij zijn moeder volgens de 

wandelbrief d.d. 28 nov 1581 met A ; en door zijn vader vermogens de wandelbrief van de 

leste decembris 1586 met B (gequoteerd) in den Broeck verkregen sampt een vierdepart van 

51 g.gld ; de helfte van 166 g.gld; bij hem respektievelijk voor ten achter genoten; en nog de 

helft van 175 g.gld; volgens koopbrieven van de laatste april 1585; met C getekend; en 

daarenboven uit Algaren sate te Kimswerd 20 pondematen lands; met de huizinge en de 

ontruiminge zodanig die wijlen Hoite Ipcke zijn broeder nagelaten zijn; of de prijs derselve 

onder deductie van hetgene so in regard van Cornelis Douwes oft Bauck Cornelis 

Schoonvader en respektieve huisvrouw van de gemelte Hoite vermag en hunne gedane 

betalingen zo ook van Ipcke Ipcke als mede erfg van de gedachte Hoites zijn zoon behoren zal 

en onverkort de crediteuren techt van hem Ipcke voor zo veel voornoemde Hoite bij zijn vader 

meer toegestanden is; als zijn moeders goederen konden bedragen;       ..ENDE doende 

recht in reconventie cond. de ged om de impt. voor de ingebrachte goederen van Ipcke Ipckes 

te laten volgen uit het voorgerooerde met Algara zate veertien en een halve pondemaat lands, 



mitsgaders hetgeen hem gerest is aan de huizinge, en de molen? Goederen bij Anna Doede dr. 

zijn huisvrouw achtergelaten des dat hij de gedaagde laat volgen de helft van 30 g.gldl; als 

voor toehaecke verhaald wordende in de wandelbrieff van de 1

e

 aug. 1579 met B ten processe 

gevoegd; ende dien allen mitsgaders t’gene bij Ipcke Ipckes voor landen tot profijten hem 

ende Uulck Hoite dr. of hun kinderen aangecoft is betaald; van? Het overlijden van haar, 

Uulck Hoite dr; uit de massa van het sterfhuis goederen getrokken.   Condemneert partijen 

elks anderen te laten volgen hetgene door kracht van brieven in dat 1 juli 1576 19 sept 1579 

10 dec 1584 14 febr; 17 mei 9 juli 13 aug en 15 okt. (467) en 7 nov 1585 en 5 juni 1586 onder 

de letters A, C, D, F en G,H, J, K, L M, N, en O bij de impetrant libel en reversaal van 15 dec 

1589 met D op zijn positien overgelegd; ende bovendien van de vierhonderd goudgulden in 

zijn p. processe verhaald; samt van de kooppenningen der landen bij Ipcke Ipckes na het 

versterven van Uulck zijn huisvrouw verkocht; en anders in ex…..   bevonden zal worden te 

behoren; alls met de schaden en intereresten etc… wederzijds gehad en gelden; des mogen zij 

hun excequitione mogen behelpen met die zaken, instrumenten, brieven, in dezen dienende, 

en verklarende partijen in de eisen tegens elkander genomen niet onvangbaar.  

 

Uit 6 mei 2005.  

Jan Post. 

Gecorrigeerd 11 juni. 

Nogmaals 20 juli. 

3e maal   16 mei 2008. 
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Hof  16706; vroeger HOFF YY20; Quaclap. 

Op voorplat: Quaadclap beginnende naar het eindigen vande grote vacantie in den jare 1602./ 

ende eindigende met de pronunciaties voor de Carsttijd 1604. (21 dec.) 

 

ongenummerde pagina: 

Quaadclap beginnende naa de groote vacantie inden jaar 1602 wesende aldaar: 

Stadholders en capitein generaal: 

Wilhelm Ludwich Grave tot Nassau, Catzenellenbogen etc. 

Raden: 

Mr. Frans van Eyssingha; 

Dr. Baarte Idserda; 

Foppe te Grovenstins; 

Lyuwe van Jukama;   

Jelger van Feitsma; rentmeester. 

Eernst van Harinxma; 

dr. Rembertus Ulenburch; 

dr. Gellius Hillema; 

dr. Suffridus Hania 

Mr. Benne Meinsma; 

dr. Laelius Lyklema; 

dr. Petrus Johannes Runia; 

 procureur generaal: 

dr. Johannes Saekema. 

 Griffier: 

Buwe Jeltingha; 

 

PAG. 1. 

DEN VII-DEN (SEPTEMBER) 1602 WESENDE DE EERSTE RECHTDAG NA DE 

GROTE VACANTIE. 

 

 Doctor Sibrandus Lubberti professor binnen Franeker en Fedde Pibes zoon Hania als 

last hebbende van de personen in de procuratie uitgedrukt, en zij mede voor hunzelven en hun 

eigen interessen; Jr. Syds van Tsiaaerda vanwegen zijn moeder en haar landzaten in den dorpe 

Minnertsga, als geinteresseerden, Jr. Hessel van Hermana voor hem zelven en zijn landen in 

de vs. dorpe requiranten en ge-excipieerden CONTRA     Jfr. Idske Hottingha wed van 

Tyalling Sixma voor haar en vanwege haar kinderen in echte getogen en in de kwaliteit onder 

Renunciatie Senatus Velleianus [ besluit van Valleius, dat een vrouw geen borg mag worden, 

of dat een borgtocht tegen haar krachteloos is; Bibl RAF 82A  Verder afgekort als: onder Ren 

S. C. Vell.]     HET  HOFF, renuncierende de exceptie cond. de ged. te antwoorden op de eis 

van de requiranten, voorts de orto ad orto peremptoir, tot de duplieken, en reserverende de 

kosten tot het einde der principale zaak. 

8 sept 1602. 

Pibe Douwes impt;   CONTRA   Gerrijt Harmens als cur v. Sake Sakes goederen. te Stiens.   

(Het  HOFF verklaartde eiser) ............ niet ontfangbaar 

2. 

Hilbrand Pieters, burger in Bolsward   CONTRA       Wijbrand van Aylwa 

....aan de impt te betalen de somma van 100 dalers a 30 strs het stuk. 

 

Syds van Bornia voor hem en vor Tet Douma zijn huisvrouw CONTRA 

Gerrijd Wijcheringe u.n.v. van de wed. en erfgenamen van Mathijs Willems.     In Factis. 

9 sept 1602. 
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Sybe Piers te Deinum, voor hem en en Wopke en Claes Piers zonen Triumphant   CONTRA 

Jelske Douwe dr. huisvrouw Ritske Sickes.   ... de eis betreffende de halve pondemaat....niet 

ontvangbaar. 

 

Jan Frericx burger en schepen in Leeuwarden.; Boldewijn Blocq, burger aldaar; Douwe 

Nijenhuis notaris en postulant voor de gerechte, en de andere crediteuren van Cornelis Jans 

Spannenburger. CONTRA      Pieter Dirks Cluy..pote. In Factis. 

3. 

Henricq Menardi dienaar des Gods Woords op het Nieuwe veen (Nijeveen) in Drenthe Req.   

CONTRA    Obbe Obbes als volmacht van de gemeente en kerk te Wijkel.  ... rejecterende 

(verwerpt) de exceptie en cond de ged te antwoorden peremptoir. 

7 sept 1602. 

Dr. Ulpianus Ulpy; voor hem en als cessie hebbende van Tyard Sijurdts.  CONTRA  Folkerd 

Aukes en Carel Cornelis burgers binnen Harlingen. ged.  In Factis. 

 

Ane Tyerks vanwege Gerlts Rinnerts zijn Huisvrouw, te Westhem; Beernd Dirxc vanwege 

Douw Rinnerds dr. zijn e.h.te Hijehuizum; als erfg. van Syds Homme dr. hun moeder; en zo  

mede erfgenaam van Gerlts Harcke dr. en leven hun wijlen Grotevader; en 

Grotemoeder.CONTRA  Haring Rinnerds en Douw Pybe dr. te Nijhuizum.    .. met de 

antwoorden in de 8

e

 artikel te mogen volstaan; en dat partijen na de grotigheid van hun resp 

landen de overmate zullen genieten, en nopens de huissteden, salff recht worde gedaan en    

compenseert de kosten tot s'  HOFFs tauxatie. 

4. 

Wijbe Lyuwes als cessie hebbende van Here in den Ham wonende in den dorpe Oudwoude; 

CONTRA    Mr. Claes Cornelis secretaris van de Rekenkamer deser Landschappe en Mr. 

Focke Meusel proc. postulant te Kollum.    .. het HOFF verklaart dat Focke Meusel kan 

volstaan met zijn presentatie in het 6

e

 en 7

e

 artikel van de dupliek mag volstaan en tegen Claes 

Cornelis niet ontvangbaar.Gosse Foppens procureur postulant voor het gerecht van 

Achtkarspelen; als geord. curator van de kinderen van Tiemen Lamberts;  Goyck en Elsche 

genoemd   CONTRA    Johannes Henrici wonende in Groningerland en Pieter Gerrijds 

burger in Leeuwarden. In Factis 

 

Dr. Wibrandus Aytta Triumphant  CONTRAWiglius Aytta te Swichum.  Het HOFF 

ontzeggende de gecondemneerde en excipient zijn verzoek, en cond hem te antwoorden; 

reserverende de kosten tot het einde van de principale zake. 

 

16 sept 1602. 

Jacob Heris burgemeester der stede Bolsward.   CONTRA   Aarend Jans te Bolsward.   In 

Factis 

 

Doed van Donia als moeder en legitime tutrix en voorstandersche van haar kinderen bij van 

wijlen Onno van Wijtsma haar overleden man geprocreerd; adproberende de proceduren bij 

de vs. Onno; en Jfr Frouck v. Wytsma huisvrouw van Minne van Eemingha te Goutum met 

consent en authoriteit van haar man, en vanwege jfr. Sytke van Albada, hun moije; als volm 

en de rato caverende. CONTRA    Andries van Albada te Leeuwarden.   .........Niet 

ontvangbaar; en in geval van Oene en Frouck van Wytsma te compareren voor de 

commissaris van den Hove, die hen zal verenigen indien hij kan; indien niet hem informerem 

op zekere POINCTEN.  1. Wanneer Gerrijt van Wytsma sampt  Doutien van Albada vader en 

moeder van Lyuwe,  Oene; en Ffrouck van Wytsma zijn geweest. (pag6) 2. Hoe oud 

van jaren zij waren bij het versterven van hun ouders.  3. Van wat goederen Hr. Wopke 

Albada de administratie heeft gehad.v.d. kinderen vs.  4. En of Hr. Wopke voor deze 
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administratie voor een deel geen bewijs en reliquia heeft gedaan. 

 

17 sept 1602. 

Dr. Wibrandus Aytta van Swichum impt  CONTRA   Pieter Teetlum ged. [opm. hier 

zowel als in de voorgaande YY wordt "Peter" geschreven en door mij, J.P. uitgeschreven als 

Pieter, wat in dit geval in ieder geval juist is. In andere gevallen blijft de optie Peter, hoewel 

schaars, open] 

18 sept 1602.  

 

Sibold Feckes in't Nijega voor hem en Graets Taecke dr. zijn wijff; en de rato caverende en in 

die qual. cessie hebbende van Huibert Willems Oostrum en Rints Taecke dr. appellanten;   

CONTRA   Paulus Frans zn Ens; burgemeester van Bolsward; cur. over Anna Dirks en Ded 

Dirks dr. en Paulus Frans procuratie hebbende van Inke (?) Arens en Douwe Dirks zn 

gedaagden.  

pag. 7. 

Anna Laurens dr. te Leeuwarden CONTRA Gerrijd van Breemen. .. te namptificeren 20 

g.gld. 

20 sept 1602.  

Harmen Claaszn van Dokkum; burger in Leeuwarden; uit de naam en vanwege Geert, Claes 

Hans Weduwe , zijn moeder. c.d.r en apellant CONTRA   Teed Wolters dr. wed van Wijcher 

Jans in tijden burger van Leeuwarden.  als tutrix van de kinderen; en Cornelis Cornelis als 

man en voogd van Eucke Wichers dr. zijn e.h.       In Factis. 

 

Dr. Wilhelmus Velsius als voogd van Eene Tiara zijn huisvrouw; c.d.r en reassumerende de 

proceduren bij wln Dr. Johannes Tiara. gesustineerd. Applt. CONTRA  Laas Laas als 

voogd van Elisabeth Andringha zijn hsvr. onder hypotheek van goederen en caverende mede 

voor Joan van Hermana als koper en verkoper. 

Het  HOFF doende recht neffens de ene derdepart van de rente van 45 g.gld ; verklaart de 

appellant nopens de restitutie en redemptie van de andere derdepart, ..... niet bezwaard. 

8. 

28 sept. 

Sentius Sentius in conv en in reconventie  CONTRA   Joachim Hoppers secr van 

Wymbritseradeel; Idem; idem.   In factis. 

 

Hotse Piers Lyklema   CONTRA    Joachim Hoppers;  In factis; binnen drie weken. 

 

Saeck Ebe dr te Ternaard; bij de Vischburen wonende; huisvrouw van Popcke Minnes; bij 

consent van deselve; CONTRA  Reimer Reimers en Romke Tyepkes te Hantumhuizen. Te 

compareren voor de commissaris.  POINCTEN:1; Wanner en in wat voegen de erfgenamen 

van Syds Jarichs dr. gescheiden zijn en de scheidinge vandien .... (geaccordeerd?) zijn.  2. 

Door wat titule Reinier Reners aan de 20 pondematen in Brunia gekomen is.  

pag. 9.  

20 sept 1602. 

Matheus Everardi proc. post. voor het gerecht van de stad Leeuwarden; als curator van twee 

dochters van wijlen Meester Gerrijd Meeuwis in leven chirurgijn te Leeuwarden; en Hil 

Jaspers als oldemoeder over het weeskind van wijlen Tonis Jaspers; reassumerende de 

proceduren bij Hessel Lyuwes en Tiete Jacobs als gewezen voormond van de vs. twee 

kinderen; en Jan Jans vanwege Ulke Here dr zijn huisvr. req. CONTRA    Lijsbet Joost dr. 

als erfgenaam van Sijmon Sijtses haar overleden man. 

HET  HOFF taxerende de legitieme melioratien; bij de gedoemde gepretendeerd, ter somma 

van 232 g.gld 13 strs en 13 penningen verklaart de vs sententien onder de vs korting van deze 
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somma op de halve huizinge en de helft van 400 g.gld. alle expresse gemeld executabel. 

 

Buwe Ideses req. CONTRA  Jfr. Hylck Siccama; wed Doeke Wijaarda, in leven Rd.Ord.... te 

exhibreren en over te leggen de rekeningen van de huren sedert de tijd van vijf jaren gehad. en 

cond de gedaagde in de kosten. 

10. 

Lijubbe Liuwes te Akkerwoude. CONTRA   Tyesse Emkes Syoellema Syte Ebes en Pytter 

Attes. Gereq.    ... verklaart de sententie van 14 juli 1601 executabel..... 

 

Jr Cornelis van Burch als vader en leg adm van zijn kinderen bij Wln Jfr Regisa (?) Hoppers, 

zijn overleden huisvrouw. en voor de andere erfg. van Here Hoppers , door scheiding,

 CONTRA Bonne Lyklema.   In Factis. 

 

Gatse van Andringa  CONTRA  Jacoba Hemmema; de artikelen 3; 9 en 10 per verbum te 

beantwoorden.  

  

Freerck Sipckes dorprechter te Nes in Dongeradeel; impt;   CONTRA     Theodoricus 

Harecens (Romein: Theodorus Harkens) predikant te Hantumhuizen. In Factis. 

11. 

Syds van Botnia grtm. van Wijmbritseradeel; en jfr. Tet van Douwema e.l.   CONTRA 

Jfr Buwe Hilema wed. van wln. Robert de Heuter. ged. In Factis. 

 

Fenne Andries dr als erfgename van Dominicus Scidam(us) en Alijt zijn huisvrouw, nu 

huisvr. van Doecke Jans Vaester (??)  CONTRA   Aelcke Feitsma ende Henricus 

Renneman (?) geass. met Egbert Renneman; zijn broeder.    ....... de gerequireerde om zijn 

baer en instrumenten te overleggen, en te laten ontscheiden in cas van preferentie. 

 

30 sept 1602. 

Piecke Cornelis applt.   CONTRA         Jel , Frerick Gabbes wed.      ... doet te niete het 

vonnis van de Nederrechter, en verklaart de originaal impt niet ontvangbaar. 

Harmen Wlckes als curator bonorum van wln Feicke Andle zn.  Req. CONTRA      Renner 

Reiners. ..... onder de eed van calumnia te antwoorden.... en cond. de gerq. in de kosten. 

12. 

Jfr Amelia van Grombach, wed van wln Jr. Raest van Verwouw; te Franeker. Impt   

CONTRA   Jfr. Anna van Mockema voor haar en als wettige voorstanderse van haar kinderen 

bij wln Jr Johan van Vervouw in echte getogen.      Rejecterende de exceptie; peremptoir te 

antwoorden. 

 

W... ke(?) Frans dr. wed Jan Cornelis; uit Noordwolde;  CONTRA 

Jantien Roelofd dr. nagel. wed van wijlen Claes Sibrands; voor de kinderen en als 

erfgenamen.    .. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Dr. Baerte Idsaerda Rd. Ord. als wettige voorstander over zijn kinderen bij Jfr Magdalena 

Rommerts; en mede vanwege Jfr Catharina Coenes wed. wln. Tyalling Wijkel; mede Rd. 

Ord.; en het recht hebbende van Doede Syrksma; CONTRA 

Georg Vrijheer toe Schwarzenbergh; (13) uit de naam en vanwege Doed van Holdinga zijn 

huisvrouw; als cessie hebbende van Wilcke van Holdinga haar vader. 

Het HOFF verklaart de gedaagde ongehouden te wezen om op de eis van de impt te 

antwoorden. 

 

Hylke Romkes impt  CONTRA  Hans Erix burger in Harlingen.  In Factis. 
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Jan Frans zn te Hitzum als cur. over Dirck Frans zn zijn broeder  CONTRA 

Pieter Rinses en Jan Franszn gedaagden. 

 

Mr. Cormus Claaszn chirurgijn op de Joure. als volmacht van Eelcke Joachims te Koudum, 

als oldevader van de weesknn. van wln Jelle (Jelke?) Eelkes impt in conv. ged in reconventie.    

CONTRA     Pieter Ewis als curator over Jan Intses ged. in conv en eiser in reconventie. In 

Factis. 

 

De procureur generaal clager; CONTRA   Doytse Ritserts. beklaagde. In Factis. 

14. 

Atse Dirks als cur. over de weeskinderen van wijlen Jasper Ryeurdts; req.    CONTRA 

Jan Baukes en Rein Tsiebbes, vanw. zijn huisvr. en mede vanwege de erfgenamen van Tinke 

Claas zn gereq.  Peremptoir te antwoorden..... 

 

Geertien, Hans Pijls wed. te Sneek, als cessie hebbende van Pieter Tyaards; op t' Herenveen.    

CONTRA     Meijnte, Sake en Ids Bonne zonen erfg. van Bonne Meynds; in tijden Secretaris 

van Schoterland; geresumeerd de proceduren bij wln Bonne.    Het  HOFF cond de ged aan de 

impt te betalen de somma van 69 g.gld; van allerheiligendag 1600; idem van 1601; met de 

schaden in interesten van dien; mits de impetrant voldoende cautie stellende voor de 

affdoeningen, van de protestatien of de vekopinge van de landen ten processe geroerd, en om 

redenen compenseert de kosten. 

 

4 oktober 1602. 

Claas en Rijurd Pieters wonende te Franeker, als erfg. van Claas Pieters die cessie had van 

Douwe Rompta; impt. CONTRA    Watse Syrks zn te Peins; en Gerbrand Martens vanwege 

de erfgenamen van Jan Syrks .        .. de ged de impt te betalen 75 car. gld. met schade en 

interesten bij de impetrant door het ontberen van dien gehad en geleden, nog te hebben en te 

lijden (tot de volle betalinge); en om redenen compenseert de kosten.  

15. 

Jfr Jel Beima erfg. onder benificie van inventaris van wln. Syurd Beima; haar wijlen zoon, 

triumphant.    CONTRA    Wlck Sicke dr. huisvrouw van Allard Ottes, gecondemneerde; Mr. 

Harmanus De.. man (Doman?) en Minne Mellema te Franeker; als geauth cur. tot de goederen 

van Allard Ottes; res de proc.     Het  HOFF adproberende de besognien van Douwe Dirks, 

van de halve val en andere percelen lands, interponeert dat de vs. percelen lands nog eenmaal 

over de kerke en het gerecht zullen worden geproclameerd; bij het lichten van het zegel uit de 

wasse ...      en cond de oppsanten hun acties kosteloos en schadeloos af te doen, en 

nopens de huizinge te Arum staande, in het 7

e

 artikel uitgedrukt; wijst het HOFF de partijen in 

Faicten contrarie  

 

Dirck Hermans burger in Leeuwarden;  CONTRA     Ju Wopkes makelaar in Leeuwarden... 

verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Everd Jacobs cum uxore   CONTRA    Sibe Annes en Tyam e.l. In factis. 

 

16. 

Den 7

e

 oktober. 1602.                                                                                                   

Frederich Barends te Hoorn; als procuratie hebbende van Trijn Cornelis dr., wezende 

universeel erfgenaam van Cornelis Claas zn van Schellinkhout; mede poorter en in leven van 

de vs. stede; haar vader, en in die kwaliteit cessie hebbende van de admiraliteit te Dokkum CONTRA     Anna Poppe dr wed van wln Melijs (Molijs?) Simons nu in de Lemmer wonende en Syukien Simons dr te Sondel en en Jouke Simons te Sloten als erfgenamen de vs. Melijs .    Het  HOFF verklaart de impt, zo hij 
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procedeert, tot zijn genomen eis en conclusie niet ontvangbaar. en cond hem in de kosten van 

de processe. (zie ook volgende) 

 

Jacob Gerbrands mede poorter binnen Hoorn als cessie hebbende van de raad van de 

Admiraliteit te Dokkum,  CONTRA  de gedaagden uit het vorige proces.     .... niet 

ontvangbaar.... 

17.  

Douwe Galis te Kollum en Mr. Claas Cornelis secretaris van de rekenkamer deser 

landschappe, als het recht van Claas Martens ; triumphant en van brieven van executien.   

CONTRA     Rompt en Jelger Sinda te Kollum. In Factis binnen 5 dagen peremptoir. 

 

Auck Wijbe dr. wed. Isbrand Ariens, als wett voorst. van Anna haar dochter;     CONTRA     

Catharina van Herbranda te Cornjum.  In Factis  

 

Pier Annes burger en lakenkoper binnen Harlingen   CONTRA   Douwe Barends In Factis. 

 

Elisabeth Versteveren en Jan Jelmers Versteveren in hun qual. triumph.   CONTRA 

Laurens van der Voort.    Het  HOFF rejecterende de exceptie cond. de gedoemde op de 

overgelgde declaratien van kosten ............. binnen 8 dagen, bij gebreecke en verstekt hem van 

.......  

18. 

8 okt 1602 

Intse Claasz en Rommert Reins zn als mede erfg. en volmachten van de andere eigenaren en 

heerschippen in Achlum.  CONTRA    De Ged. Staten; intervenierende voor hun meijers.onde 

de conv. van Achlum.   Het HOFF verklaart de impetranten zo zij procederen niet 

ontvangbaar. 

 

Haie Tades burger en snijder te Franeker.      CONTRA     Auke Jarichs te 

Baard voor hemzelf en Popke Wijbes, te Idaard voor Hijlck Wijbe dr. zijn huisvrouw en mede 

erfgenaam van Jarich Tades, en lasth. van de andere erfgenamen.    niet ontvangbaar.... 

 

Henne Ubles    CONTRA Molle Wtses.      .. bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard.... 

19. 

Jfrs. Clara en His van Botnia     CONTRA    De ingezetenen van Wieuwerd,  In 

factis. 

 

Rints, Take Takes wed , voor haar en als wett. voorst van haar kind.    CONTRA 

Fonke) Bottes, voor hem en mede vervangende de persoon van Ritske Rienks zijn broeder.  ... 

te namptificeren 200 car gld... 

 

Reiner Annes burger in Leeuwarden, voor hem en mede als voogt van Alijt Melis dr zijn e.h.   

CONTRA    Jacob Dirks en Anna Jarichs e.l   In Factis. 

 

De administrateurs van de geestelijke goederen in Wons; Applt.    CONTRA   Fedde Tae zn 

voor hem zelven en mede als volmacht van Tyaerd Tae zijn broeder en Atke en Syurdke Tae 

dr zijn zusters; en res de proceduren bij Jeesk Tae wed, hun moeder. 

Het  HOFF doet teniet het vonnis vsn de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende 

tauxeert de gepretendeerde schade en interseten der landen in qualiteit sedert de jaren 1586 tot 

het jaar 1593 incluis, mitsgaders de kosten van de processen, ter somma van 262 car gld 18 

strs; onverkort de appellants recht, aangaande de schaden in interesten voor de jaren 1586 en 
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na 1593 verschenen.en de geappelleerden hun defensien ter contrariedat is dat de landen vrij 

van des geappellerden huis zijn daarnaar na advenant volgens de aanbreng op de namen 

Wijbe Tyaaerds gedaan, met de floreenrente bezwaard.  

20. 

11 okt 1602. 

Wijbe Beijnds triumphant,  CONTRA  Itse Claas gecond en geexcipieerde. 

.. de overgelegde declaratien van kosten te re.... eren binnen 14 dagen. 

 

Henne Ubles als curaror over Aat Sake dr. appellant   CONTRA    Otte Cornelis te 

Beetsterzwaag.   Het HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe 

sententie recht doende , restituerende de appellant originaal, tegens de verkopinge van de 

tiendepart van de zate en de landen met de annexen, vandien in de proceduren uitgedrukt, aan 

de appellant te laten volgen met de vruchten en de profijten vandien mits restituerende aan de 

geappeleerde zijn overgelegde penningen met de interesten van dien. 

 

Doytse Ritserds binnen Leeuwarden, als cessie hebbende van Fedde Sytses, die cessie hadde 

van Brand Claeszn; burger aldaar en hem overgedragen van Lolke Hiddes.   CONTRA     

Claas Pieters binnen Leeuwarden. voor hem en caverende voor Lolke Hiddes.    .....aan de 

impt te betalen de somma van 50 car. gld. met schaden etc. 

21. 

Jelle Eelkes te Oostermeer als het recht hebbende van Syurd Jelkema kinderen, en Balling 

Wijbes te Suameer, voor hem en als opsichter, en procuratie hebbende van Syurd Bonnes 

kinderen en het recht hebbende van Halbe Sweitses. CONTRA  Emke Audts te 

Suameer, als voogd van Sijke Hendriks dr zijn e.h.; en het recht hebbende van Jan Alles; 

medeadsessor van Tietjerksteradeel; vanwege zijn kinderen bij Saak Poppe dr. getogen; en 

mede het recht hebbende van Wierd Poppes; en Anna Poppe dr. en van Hedger en Fedde 

Aukes in cas van mainctenu.    Het  HOFF verklaart dat de proclamatie van de voorschreven 

(fine?) van Aeltzen Sloot af, bij het stuk veens in questie, gelegen haar voorgang zal hebben; 

en dat de aff(del)inge van dezelfde plaats noordwaarts tot aan 18 roeden en 11 voeten 

geschiede en volbracht worde, en om redenen compenseert de kosten. 

 

Jfr Gerland van Herema te Tzum CONTRA De Heren Gedeputeerde Staten van Frl. 

Het HOFF cond de ged. de impt te betalen van haar vergraven, verstoken of verdolven landen 

van de huissteden bij haar door het leggen van de Schantse (schans)  op de Jouwer, geleden, 

verklarende de impt tot haar vorderen eis niet ontvangbaar; onverkort de impt haar recht 

aangaande de steen en de materialen van haar stins en huizinge, tegens degenen die hetzelve 

hebben genoten en weggevoerd, en de ander zijn defensien ter contrarie . etc. 

22. 

Aarend Jurgiens burger te Amsterdam en Pieter Jelmers te Lioessens, als mede crediteuren 

van Cornelijs Cornelijs, Aengium en Agnieta Ipke dr, e.l.   CONTRA 

Foekel Hette dr. wed van Ipke Oedzes, en Oedts Hettes en Vincent Ipkes zn. 

In Factis. 

 

Baltasar Henricus burger binnen Groningen als geprefereerde crediteur van wijlen Thomas 

Hoeden... berch, en zich sterkmakende voor de andere crediteurs.   CONTRA 

Offke en Jelger van Feitsma residerende binnen Leeuwarden.als cur, over de kinderen van 

wijlen Hessel van Meckema bij Jfr. His Feitsma       ........ te compareren voor de 

commissaris.....die hem zal informeren op het principaal instrument, bij Thomas Heddenberch 

(!) en Else zijn huisvrouw aan de impt gepasseerd.den 4 juli 1589. POINCTEN — Of Bartel 

Barels en Jan Ans der ...... in het instrument genoemd nog in leven zijn. — deselve te 

verstaan op hetselve instrument. — Of Jfr Emerantiana van Grombach moeder van jfr 
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Susanna van Meckema suster, en jfr His van Feitsma wed van Hessel Mockema van de schuld 

geen kennisse hebben. — of Hessel van de vs. schuld geen mentie heeft gemaakt. 

23. 

13 oktober 1602. 

Taeding van Adelen als mede curateur over Ryurd van Roorda erfgenamen, van Hans van 

Roorda zijn vader, geresumeerd hebbende de proceduren bij Pieter Sickes. CONTRA    

Tijerck Cornelis en Jantien Cleis dr. e.l. Geapp.    niet bezwaard door de antwoorden op het 

21

e

 artikel in het dupliek. 

 

Dirck Allards als Coopman en burger in Leeuwarden voor hem en Grietke Oenis dr. zijn e.h. 

en mede cessie hebbend van Jasper W(V)estemaker als diener van Jasper van Eeuwsum en 

van Albert Aarends.   CONTRA    Epo Meinerts burger in Leeuwarden, Able Dirks 

burger in Franeker en  Anna Dirks dr. wed van Gerben Jellis. In Factis. 

 

Burgemeester Schepenen en Raden en de 36 gezworen mannen der Stede Bolsward. 

CONTRA     Taco van Cammingha als voogd van Jfr. his Jongema zij e.h. en in die kwaliteit 

erfg. van Jr. Tiaard Jongema.  Te compareren voor de commissaris v.d. Hove. 

24. 

Andle en Rienk Ane zonen; als voormonden over Ane Martens, zijn wijlen broeders 

weeskinderen; bij Riem Riemers dr.  CONTRA   Heyn Doeckes en Benne Riemers, als 

moeder voor kinderen.   POINCTEN: – Hoeveel de goederen van Ane Martens bij zijn 

overlijden waard waren.   –   Wat goederen Anne en Reinu vs aan elkander geburgt hebben.   

–   Oft de landen huizinge sampt andere goederen, bij hen verkocht, volgens de koopbrief bij 

de reducenten getoond, en zaken volgens koopbrief, staande hun echt zijn gekocht.   – Wat de 

cleedinge bij Reinu Reemers dr. gedaan en voor uitschuld in de inventaris gebracht bedraagt, 

en of de kinderen van Anne Martens daaraf hebben genoten en hoeveel? 

 

Marten Claaszn te St Jacobs Parochie.als voor het derdepart erfg. van Ebel Claas dr. zijn 

zuster, als volm. van Hylck Claas dr en Rommert Claas voor gelijke parten erfgenaam   

CONTRA    Adriaan Jans de jonge te St Jacobs Parochie voor hem en Cornelis Gerrijts, 

aldaar als voorm over Jacob Gerrijt s zijn broeders weeskind.(25) en dezelve Ariaan als 

procuratie hebbende van Adriaan Jans de olde ; Dioen Adriaans, Dirck Adriaansz, voor 

hemzelve en het exploot geaccepteerd hebbende voor Pieter Dirks ; Cornelis Bastiaans, Gerrit 

Jans van Geneechten en Jan Jans en Wijn Jans gedaagden.  ... niet ontvangbaar. 

 

Hessel Joukes als man en voogd van Intds Dedde dr    CONTRA    Jan Hans voor hem en zijn 

broeder.    De rekeninge overgelegd;....... te voldoen........genoegzame cautie te stellen. 

 

14 okt 1602. 

Dr. Broer Hania als last en procuratie hebbende van Remke Remkes te Harlingen, en in die 

kwaliteit last hebbende van Remke? Olpherds.   CONTRA     Sijuerd Martens, en Suster e.l. 

Isbrand Jans en Baardt e.l.; Albert Jans en Meyndt e.l.; Brant Alberts en Imck e.l. Fecke 

Agges en Wlck e.l. te Sneek ged.    .......peremptoir te antwoorden. 

26.  

Broer Claes bij Dokkum als cessie en transport hebbende van Pieter Gerbens en Rieme Syds 

dr. e.l.     CONTRA     Jan Alles wonend op de Raken te Kollumer Nieuw Cruisland, en c.d.r 

voor Griet Pieters dr zijn e.h.    ... de presentatien in de repliek gedaan te betale de 

vierdepart van 520 g.gld. etc. 

 

Bouke Hans wonende op Vaerdeburen CONTRA    Ritske Gercx binnen Dokkum en deze 

als voorm over Anne Sypts weeskind.    Het  HOFF doet ten niet het vonnis van de 
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Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende, verklaart de geappelleerde originaal 

impetrant tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar en condemneert hem in de kosten van 

beide instantien; Cond. de apellant om tot profijt van de geappeleerde, als voormomber over 

Anne Sypts zoons weeskind te ontwijken en laten volgen de 3 ½ pm lands, in de processe 

geroerd, onder de presentatien gevoerd. met schaden en interesten sedert de litescontestatie, 

etc. 

27. 

7 okt 1702. 

Dirck Hartmans burger in Leeuwarden CONTRA     Hessel Cornelis , het recht hebbende 

van Claas Cornelis zijn broeder en c.d.r.    ... vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.........    

 

Arnoldus Poppius medeassessor in het gerecht van Collumerland   CONTRA    Tijmen 

Roeloffs in de Cuickhorne.  Het  HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 107 dalers. 

 

Romck Romckes als cessie hebbende van Griet Frericx voor haar en als leg. tutr . van de 

kinderen bij bij Pieter Syurds in echte getogen.     ... cond de gedaagde te namptificeren 

250 Car. gld. 

28. 

Barbara Schelte dr. wed van Reiner Ricoltsma Impt en Triumph.   CONTRA 

Bondris ? Jans van wege Wlck Reiners dr. ; Utske Reiners dr. Rijkelsma; en Hille Syurds 

Hillema geauth cur over de ontscheiding, over de nagel. weesk. van Jelte Reiners.   Het  

HOFF verklaart dat de ontruimingen van de huizingen en de zate en landen onder de goederen 

mede begrepen zijn. en cond. de gedaagde en succumbeerde in de kosten. 

 

Wijbe Sickes en Lou (?) Anes kerkvoogden en adm v.d. geestelijke goederen te Wieuwerd.    

CONTRA     Jouw Rijurdts en Doede Saekles voor hem en medegeoccupeerd hebbende voor 

de erfg. van Saekle Ryurdts mistsgaders voor Syurdtke Fongers.    ... met zijn gedane 

presentatie te mogen volstaan. 

Doorgehaald;    (uit) een stuk van omtrent 8 pondemaat, te laten volgen; 2 pm.  

29.  

Dieuw, Swier Jacobs wed. burgeresse in Bolsward; voor haar en haar kinderen.    CONTRA    

Folkert Aukes te Harlingen.  In Factis. 

 

Marcus Verspeeck en Sibrich Pietrs dr. e.l.; als olders en administrateurs voor Thomas en 

Pieter Gerrits, en Auck Gerrits dr al over de 25 jaren     CONTRA     Harmen Forck      ... 

de ged aan de impt te betalen de somma van 52 g.gld.en 13 str en 14  penningen; van de 

principale som van 500 g.gld.en voorts alle jaren 35 gelijke guldens. Ende aan Auck Gerrits 

dr. mede impt de somma van 2 ½ gelijke guldens; met schaden etc. 

 

19 okt 1602. 

Pieter Eelkes te Minnertsga, in de naam van Hil Jans dr zijn huisvrouw; c.d.r   CONTRA     

Jan Jelmers Versteveren vanwege Gerland Oenema zijn huisvrouw, en mede last hebbende 

van Carst en Ryeurd Oenema haar broeders.  In Factis. 

30. 

Agneta Hieronymus dr wed van wln Jelis Lentz. CONTRA Aalke Ritske wed. 

Het  HOFF gehoord de eed tot versterkinge van haar aangeven cond. de selve om de impt. te 

betalen de somma van 200 g.gld. met schaden en interesten. 

 

Jan Aukes te Holwerd, als transport hebbende van Henric...   Damas; impt.    CONTRA 

Jan Lenerds van der Meij ged.  In Factis. 
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Frans van Cammingha binnen Leeuwarden, voor hem en voor Sicke van Cammingha op 

Ameland, zijn broeder  CONTRA    Dirck Claas burger in Leeuwarden.   -- 

 

Elbert Huigen, poorter binnen Amsterdam, CONTRA    Dieuw Luitiens te Sneek. 

.. de ged aan de impt te betalen 449 Car. gld. en 12 strs waar de 1

e

 mei 1601 en 1602 twee 

termijnen telkens vijftig carolus guldens verschenen zijn en nog (te verschijnen) in de 

navolgende jaren telkens 50 car. Gld.  etc. 

 

31. 

Antonis Jans koopman binnen Utrecht, CONTRA   Hid Mirx dr wed Pieter Sytses te 

Bolsward, Sibe Pieters zoon en Eets Pieters dr.      .......gehoord de eed bij zijn aangeven 

gedaan, om de impt te betalen 224 car. gld. 16 str 12 penningen;  etc. 

 

Reyn Feckes burger in Leeuwarden; als cessie hebbende van Schelte Tyalles; als voormond 

over Gerben Gerbens;   CONTRA  Jouke Jouges te Huins; en en Johannes Jouges 

(Jonges?) te Bolsward.  elk en tesamen voor het geheel te btalen de somma van 125, 

g.gld. etc. 

 

Pieter Sibrands te Tzum als m.e.v. van Rints Auke dr. en last hebbende van Its Auke dr., haar 

zuster. CONTRA  Jan Simens te Ternaard, en Remcke Tyepkes te Hantumhuizen.   

..... verklaart de ged. ongehouden te wezen op de eis van de impt peremptoir te antwoorden. 

32. 

Imck Sents dr. binnen Leeuwarden, ab intestato erfg. van Syuw Luitiens haar overleden dr. bij 

Luitien Jans getogen.  CONTRA  Pieter Harkis als wett. adm v.d. knn. bij zijn 

overl. huisvrouw getogen; en Wyttze Syurds Beima te Ferwerd, als erfg. onder beneficie van 

inventaris van Syurd Wytzes Beima zijn vader en Arend Hendriks te Fer...... (?); als volm. van 

Fokel Buwe dr zijn moeder. Het  HOFF verklaart de impt erfgename van Syu Luitiens, haar 

dochter, en de gedaagden dienen over te dragen de goederen bij Sijouck Buwe dr 

achtergelaten; mitsgaders de klederen van Syuw vs.; of de estimatie vandien. etc. 

 

Froucke Syds zn wonend te Workum; impt     CONTRA     Anne Hans als vader en voorst v. 

zijn knn bij bij wln. Wypck Tyerks dr. en erfgenamen van hun moeder, en Hylck Tyerks dr. 

wed van wln. Everd Thomas zn.  Niet ontvangbaar. 

33. 

Belij Lijuwe dr wed Hendrick Aarends; als voorst van haar kinderen; en ceass. met Simon 

Simons cur. litis; in conv en reconv. CONTRA    Anna Hendriks dr, wed. Arend 

Harderwijk.   Het  HOFF Compenserende de betalinge aan Jacob Cornelisz; te Amsterdam, 

van een last en 5 ½ lopen rogge; gemeld in het lichten van de overgelegde rekening. (etc) 

 

Tyam Folkerts dr wed. Ema (Ev.....) Oenes te Jelsum al moeder van haar kind. CONTRA   

Tyebbe Eemes te Bolsward. Inte Heres op Dronrijp en Wopke Rienks te Wirdum.    ... 

Inte Heres zich te laten authoriseren als curator; en voorts de eis tegen Tyebbe en Wopke niet 

ontvangbaar. 

34. 

Anna Jans dr. te Leeuwarden geassisteerd met Bauke Ids haar zoon; en samen voor zijn broers 

en zusters  CONTRA    Sicke Lyuwes te Waxens; Lyuwe Jarichs te Mackum; en 

Lambert Hobbes te Harlingen.     ..........om de curatele te aanvaarden. 

 

Lyeppe Joukes impt CONTRA die van Haskerdijken ged.   Voor de comissaris: 

POINCTEN:   –    Te recouvreeren het originaal requeste; waarop het appoinct van 6 oct 1598 

ten processe copielijck overgelecht, gegeven is.–    Voorts hem informeren uit wat oorzaken 
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de impt. de 20 dalers bij de heren gedeputeerden geaccordeerd, en gepasseerd zijn. 

35. 

De 21 okt 1602. 

Dr. Hector Reen en Meile Jensma te Pingjum, n/ux en c.d.r. CONTRA    Tading van 

Adeelen.     .. de ged. de vierdepart van de Nijhuisterzate te laten volgen aan de impt; en mede 

de achterstallige huren.  etc. 

 

Sas Rommaerts dr wed Andries Thomas als moeder en wett voorst. van Thomas Andries, haar 

zoon erfg.van zijn vader en en die het recht verkregen hadde van Jacob Claaszn en Claassien 

Anna dr. en mede voor de knn bij Claassien getogen CONTRA 

Thijl Bastiaans burger te Leeuwarden cum uxore; intervenierende voor Doei Philipppus hun 

oom en borge;   Te namptificeren 51 car. gld. 

 

36. 

Mr Andries Burchard burger te Harlingen;  CONTRA   Saaf (f) Hendriks te Harlingen.bij 

de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Mamme Everds n/ux en voor Simon Reinerds zijn huisvrouwen broeder; resumerende  de 

proceduren bij Jan Gabbes, als cur lit over de vs. Simon gesustineerd. CONTRA 

Dirck Frans zn .        Het  HOFF tauxerende de drie vierdeparten van de huizingen en de 

ontruiminge der landen sampt de andere goederen, in de vs. somma verhaald, afgetogen alle 

lasten, alle kosten uitgezonderd 530 g.gld. en verklaart dat het proces zijn voortgang zal 

hebben. (etc) 

 

Elisabeth, Mathijs Willems dr. te Grijpskapelle voor zich en mede vanwege haar zuster, geres. 

de proceduren bij wln Gerrijd Wijcheringe, haar man Gesustineerd. CONTRA    Dr. Henricus 

Gualthery als cur. tot de goederen van Jan Ryeurds; en zijn huisvrouwe geappelleerden. Niet 

bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

37. 

Hans Jans zn Gevis ( ) burger in Harlingen applt    CONTRA   Andris Joachims te Franeker 

voor hem en zijn moeder sampt de andere erfgenamen van Henrick Crol. geapp.  In 

Factis. 

 

Martijn de Salle als cur. bon. over het sterfhuis van Jfr Geel Humalda, res.de proc.   

CONTRA     De erfgenamen van Frans Canter.    Het HOFF tauxerende de melioratien van de 

huizinge op 575 g.gld. en tien stukken Coerfurster guldens in den processe geroerd; door de 

ged. te voldoen (?) etc. voorts niet ontfankelijk. 

Doorgehaald. :hetzelfde, 

38.  

Auck Coerts dr. Wed Reyn Sappema voor haar zelve sampt Binnerd en Saes Sappema 

erfgenamen van Reijn Sappema te Oudwoude.  CONTRA    Georgien Itsma als voogd 

over Doedke Hobbema zijn huisvrouw;       .... niet bezwaard...... 

 

Lyuwe van Jukama Rd Ord. c.d.r. voor Tiedke Burmania zijn huisvrouw; als last hebbende 

van Lyuwe van Wytsma vanwege Tet van Emingha zijn e.h.; en Hieronimus Pibes Abbema 

vanwege Auck Rorsma zijn e.h. en c.d.r. Impt.      CONTRA 

Wijger Gabbes voor hem en als macht hebbende van Jfr Frouck Scheltema voor hem en zijn 

meiers. Te gehengen dat dat de impetranten wegens de affgravinge van de buitendijks 

landen alle adtentaten bij hem gedaan kosteloos en schadeloos zal afdoen(39) betreffende het 

halen van zoden voor de opmakinge van de dijken  
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Dr. Sibrandus Lubberts c.s.  CONTRA    Jfr Itske van Hottingha nagel. wed. van 

Tyalling Sixma. In Factis. 

 

24 okt 1602. 

Tyaerd Reyns Hoytema in Nijega als voorm. van Sibrand Renkes en man en voogd van Anna 

Sipke dr. e.l.  CONTRA    Pieter Meines in St. Nicolaasga als voorm. v. Douwe en 

Joost Buwes zonen. in Factis. 

 

Jacob Borrijts burg in Leeuwarden CONTRA   Pieter Dirks te Wanswerd.  In Factis. 

40. 

Trijn Jonge dr. app CONTRA  Wijbe Jans te Harlingen.    ... niet bezwaard..... 

 

Emke Gerbrands dr. voor haar interesse CONTRA Coert Andries n/u. In Factis. 

 

Jan Frericx ; Boudewijn de Blocq; en Douwe Nijenhuis te Leeuwarden; hen in preferentie 

begeven hebben op de geabandoneerde goederen van Cornelis Jans Spannenburg en Joba 

Reenks  CONTRA Pieter Dirks c/u te St. Anna Parochie. 

.... om de brieven van de koop te bevestigen; en te betalen; mits voor de wanleveringe en 

zwarigheden genoegzame cautie is gesteld; volgen partijen contract en met penningen te 

betalen. 

41.  

Aesge Sickes Albada voor hemzelven en mede als cur. over mr. Sake Staperts weeskinderen 

en mede cur. over Ids Alberda.    CONTRA   Henrick Lubberts Gerrijd Jans Hendrick 

en Ritske Jans voogd van His Wessels te Sneek. 

 

Jacob Melijs in Oostfriesland voor hem en mede voor Jan Melijs zijn broeder, c.d.r en als 

erfgenamen van hun moeder, wln. Arien Melis wed.     CONTRA Jan Lamberts 

deurwaarder der heren Ged. Staten.   .... niet ontfangbaar..... 

 

Dr Gellius Hillema Raad Ordinaris impt    CONTRA     Johannes Hernes Ammema.  ... 

peremptoir te antwoorden. 

 

Oeds Aarends CONTRA Joh. Hernes Ammema.  In Factis. 

42. 

Hoecke Poppes   CONTRA Taecke Johannes    Het instrument d.d. 8 juli 1601 voor 

bekend,     ....te betalen 44 dalers. 

 

Marten Harkes  CONTRA Anna Joachims wed. Jellerd Hepkes. voor haar en de knn.    

.. het instr van 30 juni 1591 voor bekend, .... te betalen 100 g.gld. 

 

Frans Henricks en Ig Douwe dr.  CONTRA     Harmen Romkes en Jets Lolke dr. ged.     ... 

houdende het instrument d.d. 20 febr 1601 voor bekend, 300 g.glds reeds verschenen en nog 

te verschijnen, 24 car. gld als rest van 300 dalers, en bovendien te leveren een kintien boter. 

een overjarige veer(s) en een half lopen graan een half lopen goed grauwe orten (erwten),   

etc..... 

 

Bauke Syouke wed van Poppe Scheltes, impt  CONTRA Everd Annes. 

.... de overgelegde obligatie van 3 mei 1600 .... de impt te betalen 100 g.gld. 

 

Dr. Sixtus van Ammema  CONTRA Jan Jans te Makkum. te betalen 14 car. gld. 

43. 



298  

    DE 1

E

 RECHTDAG NA OMNI SANCTORUM IS GEWEEST 2 NOV 1602. 

 

Dirck Allards te Leeuwarden voor hem en als m.e.v . van Grietke Oene dr. en Pieter Adriaans 

voor hem en als voogd van Reinu Joost dr. onder hypt. v. goederen en c.d.r. 

CONTRA Sypt Ritskes. ... de gedaagde te antwoorden.... etc. 

 

Doorgehaald Jacob Melijs in Oostfriesland... etc.  zie pag 41. 

 

Tyaard Fons Req. CONTRA Pieter Peins en Joachim Emes te Leeuwarden. 

... niet ontvangbaar. 

44.  

Johannes Pieter Sannes     CONTRA Lambert Wijbrants, cur. o. Meijle Meijles en c.d.r.  ... in Factis. 

5 nov 1602. 

Jan Pieters burger in Sneek m.e.v. van Hil Hoeke dr. zijn e.h.  CONTRA De erfg van 

Willem H(oekes?)  In Factis. 

 

Claas Alberts burger in Franeker,  CONTRA   Rinsch Johannis wed. te Lutkelollum. Te 

compareren.... geen poincten. 

 

Doorgehaald: Jan Frans als cur over Broer Cornelis CONTRA   Aaff Philips dr wed van 

Pieter Paulus.  In Factis. 

Ook doorgehaald: 

Rudolphus Jacobs postulant voor het recht; als cur over Magdalena Emke dr en in die 

kwaliteit erfg van Emcke Geuckes wln. haar vader en Syurd Haies .......elcoop impt. 

CONTRA       Oeds Feytes (?) en Jelbe Tijte dr. elk voor hun zelven en en Jelle Jans en Syts 

Jelles.  In Factis. 

45. 

6 nov 1602. 

Tiete Popma   CONTRA Sype en Haie Epe zonen In Factis. 

 

Jacob Melis impt   CONTRA Syurd Syerks en Douw. gedaagden. In Factis. 

 

Luitien Cornelis te Dokkum als m.e.v van Wijtske Sytse Tyepkes dr. zijn e.h       CONTRA   

Jan Gerrijts te Oudwoude, en Taecke Hemmes te Kollum als voorm. over Maike Sytse dr.   ... 

 

10 nov 1602. 

Everd van Voort en Anna, Brands wed. sampt Poppe Rintses hen voor zijn interesse voegende    

CONTRA    Buwe Itsma ged.  In Factis. 

46. 

10 nov 1602. 

Waling Walings, Barthoud Barthouds Cornelis Gerbrands en Jacob Stevens als last hebbende 

van de ingezetenen van St. Jac. Par. en Waling Aarends, Dirck Willems; Lenerd Ariaans en 

Haerend Henricx in dezen volmacht van St. Anna Parochie. CONTRA     De gedeputeerde 

Staten van Friesland.  In Factis. 

 

Goverd Tyepkes en Trijnke Bras e.l. binnen Leeuwarden.    CONTRA       Jacob Jans 

Schellingwou voor hem zelve en als vader en leg adm van zijn kinderen bij Marij Cornelis dr. 

en Pieter Jacobs voor zich.    ... te betalen de somma van 335 car. gld. en 16 strs ...... etc. 

47. 

Claas Foppes te Franeker en conjuncta persona voor zijn broeder Ulke Foppes 

CONTRA Jan Rommerts tot Berlickum.     .... te leveren 4 lasten goed wintergarst; hard 
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en droog koopmansgoed; of de estimatie van dien ten tijde van de leveringe.  met schaden en 

interesten. 

 

Hendrik Sa....  ves burger binnen Harlingen     CONTRA     De Heren Gedeputeerde Staten 

en de Magistraat van Harlingen.  Voor de Commissaris..   – Te recouvreren de principaal 

missieve bij de heren Gedeputeerden. aan de Mag. van Harlingen d.d. 30 maart 1580— Oft 

des impt soltkeet is afgebroken volgens die missieve of dat die al eerder was afgebroken.— 

Wat materialen de impt genoten heeft ? 

48. 

12 nov 1602. 

Douwe Epema te Koudum, in conv en reconv.  CONTRA    Epe Jellis te Balk.  idem                

Het  HOFF .... dat de gedaagde in de akte van 28 okt 1600 de impt voor een valsch 

oordeelspreker gescholden heeft; te betalen de somma van 100 g.gld aan de rechte armen, in 

Hemelumer Oldeferd; de vordere injurien door partijen elkander aangedaan compenserende; 

en voorts niet ontvankelijk.    Door het  HOFF is mede geresolveerd dat Douwe Epema uit 

oorzaken van hetgene bij hem ten tijde van het doen der rekeninge soo binnen Staveren ten 

huize van Doede Hotses; als te Koudum ten huize van Mintse Eabes (?) gedaan is, zal worden 

gemula.... eerd in de somma van 50 car. gld. tot profijte van de h........heid te betalen, de 

opposant de 20 dec 1602. te comparen Epema in persoon voor den Hove verstekende in rechte 

ontvangen te worden en gehoord te worden; .. 

 

Rommert Gerloffs te Burum impt  CONTRA      Jan Gyelds te Kollum.. (in de kosten) 

13 nov 1602. 

Jan Jans     CONTRA     Wobbe Luitiens. ... rejecteert de exceptie..... 

 

Gabbe Sapes te Anjum; als voorm over Gerloff Jeppes weeskind bij Mints Willems. 

CONTRA     Broer Claas tot Sibrandaburen. ..rejecterende de exceptie. 

49. 

15 nov 1602. 

Dr. Suffridus Nijenhuis als cessie hebbende van Hessel Bootsma te Wirdum. 

CONTRA Jr. Tyalling van Botnia als bewind hebbende van Gale Galema. In Factis. 

 

Jan van den Berge te Keulen voor hem en vanwege Hendrik Jans zijn adjunct. CONTRA    

Jan Groen en Ida Sicke dr. Bangha burgers in Leeuwarden.   ......te betalen de somma van 112 

dalers; drie stuivers en een halve. ... 

16 november. 1602 

Tiet Doeke dr te Leeuwarden;    CONTRA     Mennerd Reins en Rints Breuticks e.l. te 

Engelum.    In Factis. 

 

Haie Ringie vanwege Jfr. Trijn zijn huisvrouw, en Jfr Perck Ringie zijn dochter. CONTRA    

Feye Roorda als voorm. over de jongste kinderen van Wln Feye Goslingha; Epo van Aelwa 

als cur over de oldste kinderen vs. en Pier Gerbes Syaarda curator over Tseets Oeningha.   Te 

compareren veer de commissaris... geen pioncten. 

50. 

Johannes Pieter Sannes Triumphant, en req.    CONTRA    Claas Renkes wonend in Wolvega; 

als voorm. o. Cornelis Jelles jongste weesknn. als mede last en procuratie hebbende van 

Francke Pieters vanwege Anscke Cornelis zijn huisvrouw en Jan Claaszn vanwege Albert 

Cornelis zn zijn huisvrouw; Anske en Albert als de twee oudste kinderen van Cornelis Jellis.  In Factis. 

 

Johannes, Pieter Sannes; Triumph.    CONTRA   Renke Tyedgers als conj. pers. voor de helfte 

van wln. Jeyp Tyedgers in tijden ontvanger op Oldeholtwolde; en mr. Johannes Frankena als 
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last hebbende van de gemeente aldaar. In factis. 

 

Marten Wijbes vanwegen zijn wijff; als erfgename van Age Jans in tijden dorprechter op ter 

Idsart.   In Factis. 

51.  

Dirck Alberts wonende te Wier;  CONTRA    Jurgien Pybes te Hijum en Rixt Alberts dr.     

.. cond de ged de impt te betalen 58 g.gld. en 11 strs; tot 1 nov 1599 verschenen; met nog de 

somma van 150 g.g.ld en 15 strs; 1 mei 1599 verschenen. ....etc . 

 

Dirck Alberts Monnickhuis voor zich en Trijn Dirks zijn wijf.     CONTRA     Jurgien Pybes 

voor hem en zijn huisvrouw. Niet ontvangbaar. 

 

17 nov 1601. 

Harcke Hattems als voogd v. Syurdke Pauwels zijn huisvrouw; Douwe Tyalles als voogd van 

Jantien zijn huisvrouw; en als volm van Griet Harcke dr. en c.d.r. onder verband van 

goederen;         CONTRA               Ida van Loo wed van wln Jan Rattaller. Het HOFF cond de 

ged de impt de 4 akkers bouwland te laten volgen. met vruchten etc. 

52. 

Cornelis Dirks als geinteresseerde persoon voor Tonis Jacobs intervenierende; CONTRA    

Jouw Heppes te Kollum; en c.d.r voor Sas Focke dr. zijn e.h. In Factis 

 

Jan van Loon notaris en postulant voor het gerecht van Leeuwarden; cur. o. Douw Hessels dr.    

CONTRA    Johannes Sipkes te Minnertsga; Jan Heines te Midlum; en Heyn Freerks te 

Bozum; als voormomber over de zusters en broeder; originaal impetrant. rejecteert de 

exceptie.... 

 

Tyepke Iges Sickema te Wirdum;  CONTRA   Jfr. Maria van Syerxma  gecondemneerde en 

opposante.     Het  HOFF houdende het proces aan des opposantes zijde voor geconcludeerd; 

... en daarop per decreet ordonnerende, dat de koop van de renten daarin geroerd; nog eenmaal 

over de kerk en het gerecht te proclameren; op de 20

e

 janurari eerstkomende. en ged. in de 

kosten veroordeeld. 

53. 

Feyke Hoytes    CONTRA     Jan Henricks te St Anna Par.  geapp. In Factis. 

 

Joannes Pieter Sannes    CONTRA Reiner Dircks te Poppingawier; geapp.  niet ontvangbaar. 

 

Joannes Pieter Sannes  CONTRA   Lykle Lubberts te Meppel;  In Factis. 

 

Abelus Frankena, CONTRA     Johannis Ter Wisga; ........ .... condemneert Frankena, te 

antwoorden. 

 

Auck Rorsma wonende te Ee; CONTRA Jfr Clementia van Achlum; niet ontvangbaar. 

 

Antonio de Mol van Piemont, wonende te Leeuwarden;   CONTRA    Dr Wilhelmus Velsius 

als geauth. cur. van Agatha Velsius zijn nicht. Niet ontvangbaar. 

54. 

Merck Bonnes van der IJlst;   CONTRA M..... Sybes dorpr. en ontvanger v. Idsega. 

 

Trijn Pieters mede erfg v. Pieter Gerbrands haar vader.     CONTRA    Gosse Pieters als volm 

van Jan Pieters en Jacob Everts;  Voor de commissaris: 

POINCTEN:  — Oft de appellant bezit enige landen en stellen op Jan Arends naam 
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aangebracht.   --   Oft de appellant ook andere landen bezit dan Jan Arends stelle 

Wat landen de appellante verder gebruikt in Scherpenzeel; .... in de floreen en de Taux. 

 

Jacob Jans wonende te Noordwolde; voor hem en vanwege Jan Joachims; Pieter Jans, Wiebe 

Dirks; Jan Jans en Claas Joachims mede aldaar;      CONTRA    Jacob Johannes voor hem en 

mede vanwege Johannes Joachims; Griet Jans , Jelle Bulen (?); en Harmen Schroor; met de 

gehele Munnickeburen.    Het  HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter; en verklaart 

de geappelleerde, originaal impt. niet ontvangbaar en om redenen compenseert de kosten. 

55. 

Jr. Carel van Unia impt. in conv. en ged. in reconventie;     CONTRA    Jr. Hessel van 

Oostheym. 

Het  HOFF cond. de ged. in conv. om de impt schadeloos te houden van het salaris van het 

meesterloon van de chirurgijn; sampt de onkosten van het cureren van de wondingen en 

kwetsingen in kwestie gedaan ten huize van Jr. Horion  ; en bovendien de impt te betalen, de 

somma van 48 g.glds; voor de injurien, bij partijen gedaan; elks anderen aangaande tegen 

elkander compenserende; en voorts niet ontvangbaar.  

 

Willem Ariens mr. Glaasmaker binnen Leeuwarden; CONTRA Gale Heslinga;  

... te betalen de somma van 49 g.gld. onder deductie van 16 car. gld; en 14 strs;   etc. 

 

Mr Frans van Eyssingha; als voorst en conj. pers; van Jfr. Ferck v Galema;  CONTRA 

Douwe Epema als vader en lag adm van zijn kinderen bij jfr. Wick v Galema; zijn overl. 

huisvrouw en voor zichzelf.  .... 

56. 

Jan Willems cum uxore  CONTRA Mr.  Joh de Veno, fiscaal v. d. stad Leeuwarden.   

zelfde personen hierna: 

Idem  CONTRA    Eodem;  Idem rejecterende en in 14 dagen te antwoorden. 

 

Mr. Frans van Eyssingha Rd Ordinaris; als voorst en conj. persona van Jfr. Foek van Galema, 

zijn overleden huisvrouw;    CONTRA   Douwe Epema, als vader en leg. adm. van zijn 

kinderen bij wijlen Jfr. Wick van Galema; zijn overleden huisvrouw, en hij voor zichzelf.     

Het  HOFF verklaart het huis en  HOFF en het voordeel daaraan verbonden, te Koudum, dat 

Jfr Foeck van Galema volgens het testament van Wick Galema's testament is besproken voor  

vervallen, Cond. de gedaagde dit in zijn kwaliteit te laten volgen , ........ mits daarin te 

deduceren hetgeen er middelertijd aan het huis is uitgegeven. etc. 

 

Jan Gerrijts als man en voogd van Foock Lieuwema, zijn huisvrouw wonende in Oudwoude.    

CONTRA    Hil Louwema ( ?) te Oudwoude, wed. van wln. Eede Allema; als voorst over de 

kinderen. 

 

Het HOFF ord partijen te compareren voor de commissaris van den hove die henlieden zal 

verenigen etc. POINCTEN: — of de appellant voor de pondemaat floreenschattinge betaalt en 

aan wie.    — Hoeveel de appellant in de floreenrente schoot, voordat hij de vs. drie 

pondematen in gebruik kreeg, en hoeveel hij nu schiet. 

 

Jelte Johannes voor hem en de rato caverende voor Auck Lamberts dr. zijn e.h.   CONTRA      

Doijtse Ritserds als cessie hebbende van Johannes Jonges. 

Het  HOFF ontseght de req. zijn verzoek onder de presentatie bij de gerequireerde gedaan, des 

dat de borgtocht, in de proceduren gemeld in tegenwoordigheid van partijen ver...... zal 

worden; en cond de req. in de kosten tot s'  HOFFs tauxatie. 

58. 
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Oeds Joachims te Rijperkerk  CONTRA     Frans Gerloffs voor hem en vanw. zijn huisvr. 

 

Jan Remberts burger in Sneek;  CONTRA   Tyets Pieters dr. e.h van Jan Tyerks te Bolsward      

... doet te niete het vonnisse van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie recht doende, cond. 

de geappelleerde originaal om de appellant te laten volgen 75 g.gld. etc. 

 

27 nov 1602. 

Sicke Claas te Wijnaldum, als stiefvadere en tutor over het weeskind van Jan Jans, bij Aeff 

Jans dr. in echte getogen. CONTRA     Hessel Jans te Minnertsga; Lolke Jans te Arum; 

Andries Jans burger in Franeker. In Factis. 

 

Andries Douwes burger binnen Leeuwarden;   CONTRA   Here Andries n/u. In Factis. 

59. 

Isbrand Andringa te Bergum? (Binga..?)    CONTRA      Peter Bakeland. 

Het  HOFF restiturende de Requirant tegen verloop van tijden en de voorgaande artikelen; 

accordeert hem alsnog, de tijd van een maand om zijn productie van de getuigen te mogen 

doen; en cond de Req. in de kosten. 

 

Botte Scheltes Appellant;   CONTRA Jan Hoenerken (??) geappelleerde.   ... van de 

Nederrechter niet bezwaard... 

 

Ocke Jorriks (?); burger in Workum     CONTRA    Jacob Allards te Bilgaard; als voorm over 

Douwe en Gerloff Jeltes zonen; Dirck Taekes te Harlingen in de naam en vanwege Aaff Jelte 

dr. zijn huisvrouw als erfgenamen van wln. Sibrich Jelte dr.  In Factis. 

 

Georg Vrijheer toe Schwarzenbergh        CONTRA       Dr. Balling Butenpost en dr.  Daniel 

de Blocq curateurs over de goederen van Egbert Ringie; en Cornelis Martens; geappelleerden.     

Het  HOFF cond de geappeleerde te gedogen dat bij den Hove na gedane informatie ende 

prijsinge de mr. metselaars; en timmerman, gardeniers ende anderen hen desverstaande 

geproduceerd worden tot nieuwe taxatie zoveel van de huizingen als melioratien plantagie en 

voorderen meijers competeren ende om redenen compenseert de kosten. 

60. 

Gosse Pieters, voor zich en mede voor het Dorp Oldetrijne;   CONTRA    Pieter  Mennes 

Dorprechter aldaar.  Peremptoir te antwoorden 

24 nov 1602. 

Ydse Hoytes te Harlingen als erfgenaam van wln Ulke Ulkes zijn halfbroeder; 

CONTRA    De kinderen van Ulke Everts bij Auck Broers geprocr.; en Ewe Ulkes vanwege 

Watse Ulkes te Zurich; Beetske Ulkes te Workum; Jan Hartman n/u; Aeff Ulkes te Pingjum; 

Rixt Ulkes te Harlingen; en Sijtse, Lijsck en Emck Ulkes nagel. knn. van Wlke Ewis. In 

Factis. 

61. 

Jan Jaspers herbergier in Bergum.   CONTRA     Gerlacus de Friso secr. v. Tietjerksteradeel 

en Arnoldus Poppius adsessor  v.h. ger v. Koll. land. en Gerrold van Feitsma, Feye van 

Heemstra de jonge, Jelle Eelkes en Balling Wijbes vanwege de grietenij Tietjerksteradeel. 

Het  HOFF cond Gerlacus de Friso en Arnoldus Poppius te betalen de somma van 33 car. gld 

en 10 strs; sedert de litescontestatie en cond de mede gedaagden in de kosten van de 

proceduren. Overigens niet ontvangbaar.  

 

Simon Jacobs te Harlingen c.d.r. voor zijn broeders en zusters; als erfg. van wln Griet Sijmons 

dr hun moeder en het recht van preferentie verkregen hebbende van Jacob Jans mede aldaar.    

CONTRA      Pibe Jurgiens te Menaldum.     .. de ged. de imt te betalen 100 Car. glds. etc. 
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mits stellende genoegzame cautie. 

62. 

Gepke Hans te Sneek, app   CONTRA Jelle Rinnerds te Sneek. Niet bezwaard..... 

 

Bonne Eelkes als last hebbende van Wytse Wytses; Idsert Foeckes, Sake en Foecke Joannes 

zonen en Sicke Lijuwes geadsisteerd met Wigbold haar zwager.    CONTRA     Broer 

Feddes cum socio. In factis. 

 

Gabbe Jans burgemeester te Dockum impt   CONTRA    Jan Dirks te Syuckmahuis  ...te 

namptificeren de helfte van 200 g.gld. 

 

Fonger Jelgers en Willem Stevens de Jonge te St Jac Par. Triumphant   CONTRA 

Neeltien Adriaans. gec. en opposante.      ......... dat de koop van de huizinge....... nog eenmaal 

zal worden geproclameerd op de 25 jan aankomende, en cond de opposante de zaak 

schadeloos en kosteloos af te doen. 

63. 

Louw Mirks te Oppenhuizen Appellant,   CONTRA   Broerke Reins als volm van de 

gemeente van Akmarijp. ... niet bezwaard ... v.d. Nederrechter.. 

 

Jan Jans de Wese burger en koopman te Amsterdam; als cessie hebbende van Jan Jans 

Koekebakker op Vlieland; impt CONTRA    Here Tyaards voor hem en zijn huisvrouw; 

ged; sampt Jacob Jans te Franeker; en Aay Jans dr voor haar en Rinnerd Rinnerds; als cur tot 

de tien jongste kinderen van Jan Jans Koekebakker, Jacob Cornelis Ofkes weduwe, hun 

voegende bij de gedaagde.    Het  HOFF doende recht op het versochte pervijsie cond Here 

Tyaards te namptificeren 137 ½ g. 

25 november 1602. 

Henrick Martens tot Tsiemarum als vader en wett voorst van zijn kinderen bij wijlen 

Elisabeth Lyuwes dr zijn overleden e.h. Getogen    CONTRA Sybe Lyuwes. ged. 

..cond de gedaagde te namtificeren 200 g.gld. 

64. 

Claas Jans c/u    CONTRA Botke Adgers en Syeuck Gale dr.        ... om binnen de tijd 

van 14 dagen zijn productie te mogen doen. 

 

Atke Lyuwe dr. tot Jorwerd; impt   CONTRA      Sibrand Taeckes te Lions c.d.r voor Foeckel 

Pieters zijn huisvrouw.         ...... te betalen de somma van 50 g.gld..... 

 

De Procureur Generaal      CONTRA     Jan Aeuckes Grietman van Lemsterland.en volm 

v Eestergaa; Follega en Lemmer.       Het  HOFF con de gedaagde bij pervijsie te betalen en 

refunderen de penningen tot het leggen en maken van de Lemsterzijl; uit des Landschaps 

middelen reede verschoten; en die te dien einde nog gefourneerd zullen moeten worden; ende 

dat uit de goederen van de patronen van Eesterga, Follega en Lemmer; voor zo vele die 

kunnen strekken en hetgeene daaruit niet is te bekomen bij de ingezetenen van de dorpen op 

te brengen. onverkort de ged. in zijn kwaliteit zo nopens het doorgraven van de Dam ten 

processe gemeld, als anderszins zijn actie ende recht daar en zo hij vernemen zal en om 

redenen compenseert de kosten.  

65. 

Warmold Wierds als volm van Neel Sijurds dr. Appellant     CONTRA      Gauke Tyardts.zn 

geappelleerde.            Het  HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe 

sententie recht doende, cond. de geappelleerde de appellant te betalen de somma van 25 Phs 

gld; ter oorzake van zijn aanpart affgehouwen hout; en de impt te betalen voor de vierdepart 

van de drie mad maden jaarlijks te huur voor die jaren dat de geappelleerde dezelve gebruikt 
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heeft. in consente van de naastlegers en vrije landen in dezelve jaren is bruikende te...... 

29 nov 1601 

Buwe Freriks en Aeff Upke dr. e.l.    CONTRA     Dirk Hartmans  In Factis. 

 

Balthasar Henrici (Henricus) burger binnen Groningen als geprefereerde crediteur van wijlen 

Thomas Hoedenberch(?); o.verband van goederen en submissie van de andere erfgenamen.   

CONTRA     Offke en Jelger Feitsma als curateuren over de knn van Hessel van Meckema en 

Jfr His Feitsma; getogen. Ged.     Het  HOFF cond de ged. om de impt. te betalen de somma 

van 180 (...) gld; met nog de som van 25 dalers; etc. 

 

AANTEKENING: Op huiden heeft mijn heer de procureur generaal; de....  ordonnantie, van 

den Hove gebracht, t' gebesogneerde, van de nieuwe ordonnantie(n) mette pricipaal per.... 

Actum 29 nov 1602. 

66. 

Fedde (Hidde?) Claaszn burgemeester te Harlingen;  CONTRA    Tzumme Jans zn te 

Engwierum. c.d.r voor Griet Eelke dr zijn e.h.    .. aan de impt te betalen de somma van 200 

g.gld. en de kosten ten restposte tot s'  HOFFs taxatie en voorts de gedaagde onder hem te 

namptificeren 42 g.gld. 

 

Doorgehaald: Oeds Arends: zie 7 dec. hierna. 

Johannes Hernes Ammema     CONTRA    Aeble Jans voor hem en Syouck zijn e.h. 

......voor de commissaris: POICTEN:   Oft Aeble Jans in plaats van het afgebrande huis een 

nieuw huis gebouwd heeft.    — Oft Aeble het nieu gebouwd huis weder geleverd heeft in 

plaats van het afgebrande en oft hij de waardije van het nieuw gebouwde huis niet ontvangen 

heeft van de nieuwe landsate, of de .............. ; Hoevele het afgebrande huis waardig is 

geweest; ( 67) 

— Oft Johannes Hernes enige balken en andere materialen van het huis genoten heeft en wat 

materialen. — hoevele die waard waren; Hoe groot de schade is die de triumphant bij het 

afbranden van het huis gehad heeft.  

3 dec 1602 

Hans Egberts te Oosterhaule appellant     CONTRA    Tyepke Tyaards op de Joure.          

....niet bezwaard... dat Agge Harings bij het tellen van de penningen zijn rechten cedeerde aan 

de appellant op Dyuwer(t) Sijbrens. 

 

Minne Lyuwes Mollema, impt     CONTRA     Trijn Nanne dr.       ............op de eis 

peremptoir te antwoorden. 

 

Taecke Arents en Auck Foppe dr. e.l. te Minnertsga;     CONTRA      Anna Rintse dr. wed 

Seerp Hania; Pieter Sytses op Hardegarijp; voor hemzelven en Ebe de wed. van Syoerd 

Sytses.     Het  HOFF cond Anna de wed. van Dr. Seerp Hania om de impt te betalen de soma 

van 682 g.gld met schade en interesten en absolveert de andere gedaagden van de eis tegen 

hen genomen; reserverende Anna, haar recht jegens medegedaagden en erfgenamen van 

Doedt Taicke dr. en partijen hun defensien ter contrarie 

68. 

Oeds Aarends te Bergum; voor zich en Gellius Hillema Rd ord.     CONTRA 

Johannes Hernes Ammema In Factis 

 

Johannes Jusum als geauth voorm o. Jan Tijss en Jouck Jacobs weesknn.     CONTRA 

Minne Gosses te Dokkum als mede curator o.d. de weesknn van Tamme Andries en c.d.r voor 

Ids Jans zijn adjunct.   In Factis. 
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De ged. Staten van Frld. als gesuccedeerd in het recht en de goederen v.h. convent te Bergum.    

CONTRA    Former Claes zn te Weidum.     Het  HOFF verklaart de opzegginge van de 

omtrent 12 pm lands wel en terecht gedaan; en deze te relaxeren en te laten volgen, met 

vruchten, profijten, emolumenten, .... onverkort de huizinge; bij nieuwe instantien, zo hij 

vernemen zal... etc. 

69. 

Jfr Bieuck van Cammingha wed Ockinga te Leeuwarden;     CONTRA    Wibe Gerleffs 

Snijder wonende te Mantgum. en Eets Syuirds dr.     Het  HOFF verklarende de discussie op 

de goederen van Dominicus ab Heringa, genoegzaam gedaan en de 8 pondematen Nijlands in 

questie de impt gehypothequeerd te wezen; cond dienvolgende de ged om de impt die 8 pm te 

laten volgen. ten einde de impt daaraan haar achter wezen zal mogen bekomen; of anderszins 

de impt te laten betalen de somma van 156 g.gld en 2 ½ halve glden 2 strs. als wijnkoop, etc. 

onverkort de rechten van de gedaagde jegens de erfgenamen van Mr. Jacob Herbaium. 

 

Dirck Jans burger en lakenkoopman te Leeuwarden als cur over de kinderen van wln Henrick 

Coops in leven burger en goudsmid te Leeuwarden; en bij Gerlts Wopke dr nu e.h van Gerloff 

Rijcx mede burger en goudsmid aldaar;        CONTRA 

Dr. Thomas van Herbaium als erfg van Mr Jacob van Herbaium zijn vader, geres. de 

proceduren; Hylck Gabbe dr en Gebbe Epis vanwegen zijn nmoeder erfg. van Wijbe Hebbes; 

en Syurd Harmens (70) onder verand zijner goederen intervenierende voor Jan Hans zn die 

had geintervenieerd voor Keimpe Jelgers en Sicke Tyallings te Wirdum.      Het  HOFF 

houdende de goederen van Jan Egberts voor voldoende bedicussieerd, veklaart zijn goederen 

op de impt gepasseerd te zijn; cond de ged aan de impt om te relaxeren 1/4 van 104 g.gld 

onder deductie van 1/4 van 34 g.gld etc. 

7 dec 1602. 

Marten Martens Requirant             CONTRA             Bartholomeus Oldeneel deurw. v.d. 

Hove.     . dat goederen door middel van executie van Claas Gerkes ontvangen in handen 

van de Frans van Eissingha te stellen. onder deductie wat de deurwaarder aan salaris 

competeert en de rest distraheert te worden. 

 

Mathias Everardi als voormond over de kinderen van Aele Gijsberts dr. 's onjarige kinderen 

en Jan Dirks zoon zeepzieder; te Leeuwarden in conv. en in reconventie. 

CONTRA     Aeff Pieter Cramers wed.     .. te betalen aan de impt de somma van 75 car gld 

en 1 str. etc; voorts niet ontvangbaar. 

71. 

Wybrand van Ailwa als voor 1/3 dl erfg. van Jfr Frouck Ailva zijn zuster     CONTRA 

Jfr. Ints Scheltema voor haar en haar kinderen bij wln Epo v. Ailwa getogen. 

.. om de impt te betalen de somma van 187 car. gld en de helft van 28 g.gld sedert april 1600, 

gehadt;....  onverkort de genamptificeerde (?) 40 g.gld in het contract van 15 febr 1592 

genoemd........ verder niet ontvangbaar. 

Gerrijd Dirks zn althans wonende op het Nieuwland bij Leeuwarden    CONTRA 

Isbrand en Jencke Jacobs zonen mede op het Nieuwland.   .........voor de commissaris die hen 

met overroeping van Eernst van Goslinga, zal verenigen, indien niet hem zal informeren op de 

faicten. 

 

Laas van Jongema te Wommels voor hem en voor Jfr Haebel van Herema zijn huisvrouw 

c.d.r.  CONTRA    Wilke Tijszn te Tzum. .......van de injurien te betalen 230 g.gld.  

voorts niet ontvangbaar. 

72. 

Jozias van Aerssen als voogd van Hack Upcke dr. (Tallum) zijn wijff en mede successie 

hebbende van wln. Teed Upkes haar zuster als erfgenamen van Wln. Upke Douwes. 
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CONTRA Tyets Jan Upkes wed.  In Factis. 

 

Allard Feckes burgemeester van Leeuwarden.   CONTRA   Marten Martens deurwaarder.   

Het  HOFF ord de gedaagde de somma van 35 dalers ... tegens Gerrijd Claes te restitueren. 

 

Poppe van Andringha op Ameland wonende en Jr. Sem van der Does als cur over Isbrand van 

Andringha voor hem zelve en het recht hebbende van Barbara, Jan Cuycks hun bestemoeder.  

CONTRA    Mr. Eeke Isbrandi volm van de erfg. van Jacob Siksma geres. de proc. bij 

Tyalling Sixma.     Het  HOFF cond de gedaagden om de impt te doen behoorlijken 

rekeninge, bewijs en reliquia, van de administratie die Jacob van Sixma van hun goederen 

gehad heeft; na de leste gedane rekeninge, mitsgaders hen als het recht hebbende van Barbara 

Jan Cuiks wed; te laten volgen of te betalen de helfte van 2019 car. gld. bij de leste rekening 

bevonden; meer uitgegeven als ontvangen alles met de schade etc...; Ende nopens de impt 

vorderen eis van 900 car. gld. en hun aanpart der goederen met patromonie(?) zijnde op 1000 

rijksdaalders; en 100 car. gld.; ord. partijen voor de commissaris (etc) ... te recouvreren de 

leste principaal rekeningen met de rekenschappen daarin te hebben gedaan tot de jare 1579; 

incluis de 1000 rijksdaalders en de 1000car gld , de hylx voorwaarden, indien daarvan enige 

gemaakt zijn, sampt de proceduren met dien in voortijden gementioneerd en rapport doen. 

73. 

Jan Franszn burger in Leeuwarden. cur. over Barbara Cornelis impt CONTRA 

Aeff Philippus wed van Pieter Pauwels.             ... te betalen de somma van 200 g.gld 

stellende genoegzame cautie om na het versterven van Barbara alsulke penningen te 

restitueren als zij volgens het testament van Lijsbet Freriks gehouden zijn te doen. 

 

Marck Haukes voor hem en vanwege Sibrich Douwe dr. zijn huisvr. en c.d.r.   CONTRA   

Worp Peima ... te betalen 177 g.gld . 

 

Coert Andries burger in Leeuwarden; als m.e.v. van Trijn Hessels.    CONTRA 

Sibbel Jan Henricx wed. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

74. 

Lyuwe van Peima Raad ordinaris als m.e.v. van Teedke van Burmania; rechth. v Albert 

Wijfringa.  CONTRA Maria van Sternzee. ... niet ontvangbaar. 

 

Bouwen Claas ; Gerrijd Lyuwes; Andries Joachims voor henzelven; als last hebbende van Jan 

en  Poppe Tammes; Sijmen Roeloffs en de andere gemeen cred. van Nanne Jans en Folku 

Jacobs te Dongjum. CONTRA    Hoyte Hoytes voor hem en zijn huisvr. 

... om de onbetaalde cooppenningen in handen van Laelius Lyklema op te brengen, en te 

gedogen dat deselve gelicht worden, door de genen die daartoe ten naasten zijn geprefereerd. 

exempt penningen aan de landhuur (?) te betalen bij nieuwe instantie haar recht tegens de 

gedaagde te stellen........ 

 

75. 

Sent Saskers    CONTRA     Pieter Reiners. te betalen 600 g.gld etc 

 

Pieter Mennerts te Kollum CONTRA Tyerk Sapes.   niet bezwaard..... 

 

Jan Aeukes grtm v Lemsterland CONTRA Jan Gelis secretaris aldaar.  niet ontvangbaar. 

76. 

Feyke Tyards op t' Bild    CONTRA     Syrk van Hemminga niet ontvangbaar. 

 

Jacob Martens te Oudehorne als wett adm v. Geese zijn dochter,  CONTRA     Harmen Eeukes 



307  

te Nijehorne en zijn huisvrouw.    Het HOFF verklaart het akkoord van 24 april 1595 voor 

executabel, en cond. de ged. te betalen 250 Phs glds. en in reconv. de ged. te betalen 2 g.gld; 

voorts niet ontvankelijk. 

 

Pieter Harckes te Wieuwerd     CONTRA Lupke Jacobs te B.......(?) 

... doet teniet het vonnis van de Nederrechter, en cond de ged originaal de impt te betalen de 

somma van 23 g.gld. met schade en interesten. onverkort Douwe Jacobs zijn recht in de 

processe geroerd. 

77. 

Eme Jans, triumph en impt CONTRA    Vincent Vincents, tot Beetgum, opposant en Jan 

Groen vanwege Jacob Schouten koper,      ........... dat de koop van de landen nog eenmaal 

geproclameerd worden op 20 jan a.s; en kosteloos en schadeloos af te doen. 

 

Lolke Tsummes binnen Leeuwarden impt    CONTRA    Dr. Carolus Cardanus pro se et cum 

uxore;   .... aan de impt te betalen 227 car. gld. 

 

Mr Jan Luers     impt    CONTRA       Offke en Jelger Feitsma cur. o.d. knn. van  van Hessel 

van Meckema bij His Feitsma: en Jfr Emerentiana van Grombach en Jfr Susanna Meckmans.    

.... niet meer ontvangen van wln Scipio van Meckmans dan drie dalers, met de rekening 

nopens het meesterloon; cond de ged te betalen de somma van 22 dalers etc. 

78. 

Eelck Syurds dr. wed Jan van Hasselt voor haarzelf en haar kinderen Syurd en Hendrik 

genaamd;  CONTRA    Gerrijt Barends bakker te Kollum. en Tyal Barends e.h. van Andries 

Douwes.    ... om de impt te betalen 90 g.gld etc.......     

 

Jan Gerrijts te Oudwoude, als voogd van Foeck Liuma; wed van Pieter Coerts.   CONTRA    

Harmen Moesel , als cessie hebbende van wln Pieter Oeges. 

Voor de commissaris: — Oft Pieter Oeges en Egbert Pieters ten processe genoemd zijn 

overleden. — Indien ja waar en wanneer.   — Wie van hun beiden eerst is verstorven.   — 

Oft Harmen Moesel hier geappelleerde mede tot de goederen is gerechtigd. En de ... van dien 

te recouvreren.  

79. 

15 dec 1602. 

Albert Everts Boner, impt.  CONTRA Epo Jans Barelds cum uxore.     peremptoir.... 

Henrick Dyurres en Auck  Juke ( Inke?) dr als cessie hebbende van Jancke Sickes. en c.d.r 

voor Anna Lolcke dr zijn e.h. CONTRA    Simon Martens c/u te Welsrijp. In Factis. 

 

Willem Pieters en Rixt Ens e.l. in Franeker, in de naam van Tsumme (?) Jans en Folku Jacobs 

dr. e.l. in tijden te Dongjum wonende;  CONTRA    Hoite Hoites als voogd van Tijmen 

Gerleffs dr zijn e.h. In Factis. 

 

Jan Jans Groen burger in Leeeuwarden voor hem en vanwege Ida Sibe dr. zijn e.h ;  

CONTRA    Jacob Wijbrands ged.   aan de impt te betalen 120 g.gld (etc.) 

80. 

Jan Gelis Secr van Lemsterland  CONTRA Jan Auekes grietman van Lemsterland. 

Het HOFF admitteeert de interventie van Jan Auekes onder genoegzame cautie en 

rejecterende de geproponeerde exceptie cond de interventeur te anwoorden, en reserveert de 

kosten. 

 

Jelbe Jellis van Oost en Aaff Alles dr nagelaten wed. van wln mr. Tijmen Jelbi(us) in leven 

advocaat voor dezen hove; ususfructuaria van zijn goederen; en zij beiden erfgenamen van 
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Jelijs van Oost en Jantien e.l. CONTRA    De Kerkvoogden van Scherpenseel. in Factis. 

 

Pier Jelles voor hem en voor de mede erfgenamen van Jelle Piers; zijn vader.  CONTRA    Jan 

Ruurds in Hidaard bij Oldeklooster.  In Factis. 

 

Jeronimus Tonijs en Aarend Andries beide binnen Leeuwarden; als voormonden over de 

weeskinderen van Tsiets Sijne dr. impt.   CONTRA    Willem Jans in Leeuwarden; voor hem 

en zijn kinderen bij wijlen Trijn Gerbrands. In Factis. 

81. 

Govert Gerrijts als voogd van Jijldu Ewe dr. zijn e.h.    CONTRA    Tyaard Reins Hoytema 

excipient. ..... cond de ged. te antwoorden. 

 

Dr. Wibrandus Aytta van Swichum    CONTRA    Pieter Teetlum te Leeuwarden. als 

rentm.van de opkomsten van het Aytta Godshuis en schole te Zwichum. 

........vooralsnog tot zijn eis niet ontvangbaar; onverkort zijn recht nopens de profijten van het 

vs. godshuis en schole. 

 

Jan Frans zn van der Mey binnen Leeuwarden als voorm en cur over Cornelis Damas onjarige 

kinderen. CONTRA    Pieter Alberts en Ida Hendriks dr. wonend aan Sint Jacobs Kerk.   ... 

het HOFF verklaart de gedaagde calumnieus, en voorts in factis. 

82. 

Rintse Douwes te Tzummarum als m.e.v van Imck Seerp Bockes dr. e.l te St Jac. Parochie.  

Het HOFF verklaart de gedaagde contumax en houden de brieven van obligate d.d. 19 juli 

1600; 17 mei 1601 en 21 juni 1601 voor bekend ; cond de ged. de impt te betalen 700 g.gld in 

een partije; 400 gelijke guldens in een andere partije en 100 g.gld in een derde partije. 

onverkort de impts recht aangaande de borgtocht bij Hoyte Hoytes en Wyts Gerrijts dr. e.l. 

 

Doorgehaald: Jacob Gemmenich secr v. Oost Dongeradeel; en zijn mede erfgenamen van 

Willem Hendriks Gemmenich zijn vader CONTRA    Feyke Hoytes wonend aan St Jac. 

Parochie.    ........ houdende het overgelegde instrument d.d. 17 april voor bekend, cond de ged 

de impt te betalen de somma van 700 car. gld. onverkort zijn recht uit krachte van dit 

instrument jegens Jan Jans Groninger de Jonge; Sibbel zijn Huisvrouw; en Luts Jans des 

gedaagdes huisvrouw.  

 

Dr Ulpianus Ulpius voor hem en zijn huisvrouw; CONTRA    Meile Rinnerds te How. (?) 

...... houdende de obligatie van 17 nov 1599 voor bekend cond de ged de impt te betalen 108 

gar. gld 15 strs en 5 penningen. 

83. 

Jan Tyards te Wier; imt.    CONTRA Feike Tyaards te Sint Jacobi Parochie. .. de 

obligatie d.d. 7 mei 1600 voor bekend cond de ged de impt 250 car gld te betalen. 

Jan Jans Groen impt. CONTRA Jelle Brantsum ged.     .. de obligatie van 7 jan 1600 voor 

bekend , te betalen 60 car. gld. 

 

Wijbe Agges Burger in Leeuwarden;     CONTRA    Imke Lyuwes te Holwerd, onder 

renunciatie divisionis voor Claas Jacobs ged. en gec.    ........houdende de acte van borgtocht 

voor bekend van 32 mei 1601; om de impt 116 g.gld te betalen.  

 

Jan Freerks en Trijn Jans dr. e.l in Leeuwarden      CONTRA   Wilke Tyesses en Aertien Jows 

dr. e.l. aan Sint Jacobi Parochie.

... houdende het instrument d.d. 13 dec 1600 voor bekend; en de andere van 20 jan 1601 cond 

de gedaagden te samen en Wilke Tyesses voor hem alleen 152 car. gld. (etc.) 
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Pieter Renties ? in Leeuwarden    CONTRA     Johannes Autsma.    ... houdende het 

instrument van 22 aug. 1599 voor bekend ..........cond. de ged. de impt. te betalen 205 (295?) 

g.gld te betalen. 

20 dec 1602. 

Roeland van Achelen en Jfr Womck Mockema e.l te R...werd als door adsignatie en transport 

het recht hebbende van Willem Meinerds wijnheer te Zwolle.   CONTRA   Henrick 

Oldendorp en Mayke, Hans Snitger dr. e.l. Te namptificeren 26 g.gld. 13 strs. 

 

Frans Feytes burger binnen Groningen  CONTRA Isbrand Andringha te Beetgum. In Factis 

 

 

DE EERSTE   RECHTDAG IN DEN JARE 1603 IS GEWEEST 18 JANUARI 1603. 

Douwe Joachums voor hemzelven en mede het recht verkregen hebbende van Joachim 

Pieters. in leven gewoond hebbende te Boxum. CONTRA    Dr. Baarte Idsaerda; Rd.Ord. 

Bocke Douwes zn Abbema deurwaarder en Johan van Benthem burger in Leeuwarden. ... 

niet ontvangbaar. 

85. 

Gosse Foppens proc. postuland v.h. gerecht van Achtkarspelen; als cur over de kinderen van 

Timen Lamberts; Goyck en Elske genaamd.    CONTRA    Johannes Henrici wonend in 

Groningerland. en Pieter Gerrijds burger in Leeuwarden. 

Het  HOFF cond de gedaagde de impt te betalen 82 car. gld 1 blanck etc. 

 

Etse Wijbes voor hem en c.d.r. voor zijn broeder en zuster    CONTRA     Tyerck en Lykele 

Haime (Haima?) zonen Reynsck Buwe dr wed Reyn Buwes; Ida Buwe dr. en Wobbe Seakens 

als man en voogd van Syts Buwe dr. als voormand over wln. Feyte Buwes weeskinderen 

In Factis 

86. 

Claas Martens burger in Dokkum; appl     CONTRA    Tyaard Buwes te Kollum  ... niet 

bezwaard   (bij het vonnis van de Nederrechter.) 

 

Monte Rienks Triumphant   CONTRA    Mr Dominicus Annius postulant te Sneek 

en Margaretha Dirks dr e.l..   ........   ordineert daarop het decreet, dat de koop van de 

huizingen en de kamer daarinne geroerd nog eenmaal geproclameerd zal worden....  

op 22 mrt a.s. 

 

22 januari 1603. 

De heren gedeputeerden van deze Landschappe als intervenierende voor Gerardus Jacobi te 

Franeker; Doeco van Martena ; dr. Sicke Dekema en Marten Fockens als administrator van 

zijn kinderen bij Wisck, Feike Tatmans dr getogen.  

CONTRA        Johannes Brands te L'warden (85) als last en procuratie hebende van Jan 

Colombier  en Michael de la Haie  burgers in Frankvord als executeurs testamentais bij wijlen 

Willem Walcourt  en Franchijn ( Floque) in leven echtelieden nagelaten; en mede van Jacob 

de Fay als mede erfgenaam van de vs echtelieden. 

Het  HOFF cond . de impt en gerequireerden de interventie van de gedeputeerden te 

admitteren; onverkort niettemin de impt zijn recht tegens deselve gedagden en als hij niet 

geraakt te bekomen van de inventaris de betaling van hetgeen hem zal mogen competeren . 

 

Mr Johannes Frankena     CONTRA                   Hendrik Willems In Factis 

 

Rienck van Burmania ...... en Adriaan Cuick van Leeuwarden, oud burgemeester; als cessie 
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van Rienk vs. hebbende.  CONTRA    Johan van Burmania. Het  HOFF cond de ged de 

impt te betalen 236car.gld. en 30 g.gld.  

88. 

Dr. Wybrand Aytta te Leeuwarden   CONTRA   Wigle Aytta   te Swichum  In Factis. 

27 jan 1603. 

 

Philips Jacobs   CONTRA Arien  Gijsberts dr. wed Pieter Foppes. voor haar en de knn.     

In Factis. 

 

Jacob Harmens gedaagde  CONTRA   Renner Reiners. Req.  In Factis. 

 

Lijeuwe Pieters als rentmr. der geest. goederen in Leeuwarden en Fedde Jans 

CONTRA      Gerrijt   Wijbes Jelgerhuis burger in Leeuwarden. 

Het  HOFF ord de ged om de impt te ontlasten van de floreenrente; en hem te restitureren alle 

schaden en interesten bij gebreke van dien gehad. en Fedde Jans niet ontvangbaar. 

89. 

Dr. Ulpianus Ulpij en Intse Douwes als volmachten van Hylaard, Huins, Lyons, Baard , d' 

Oosterlittens?   Winsum.     CONTRA    Pieter Piers als volm van de dorpe Jorwerd; Feycke 

Orks voor Weidum; en Watse Tyalles voor Beers; Cornelis Pieters en Sibrand Douwes als 

volm van Bolsward. In Factis. 

 

Sipke Hoites als cur over Ipke Ipkes de Jonge, als universeel erfg. van UUlck Hoyte dr Req.     

CONTRA     Aarend Frand Wabbes; als curator tot afhandelinge van Ipke Ipkes goederen. 

In Factis. 

 

Dr. Theodorus Tiara voor hen en als voorst van zijn knn bij Ida Buigirs. CONTRA 

Tyalling van Botnia te Weydum als bewindhebber van de goederen van Gale Galema....  

In Factis. 

 

Jan Willems hoosbreider Burger in Leeuwarden.   CONTRA    Isbrand Andringa. In Factis. 

90. 

Henricus Heek.....  CONTRA   Jan Tonis van Surhuisterveen.  Te betalen kosten, expensen en 

salaris tot s' HOFFs tauxatie. 

28 jan 1603. 

Fedde Jelgersma burger in Leeuwarden; voor hem en als voogd van Atke Tyaards dr. zijn e.h.   

CONTRA     Syurd Minnes voor hem en onder hypt. van goederen c.d.r voor Atke Wobbe dr 

zijn e.h.       ... de impt te betalen 36 g.gld. en 50 gelijke glds; etc. 

 

Titus Raard (Baard ?) als cessie en transport hebbende van Sipcke Abbema te Roordahuizum.    

CONTRA  Sipke Abbema en Doutien Haie dr. te Ter Kaple 

.......te namptificeren 200 g.gld... 

91. 

Cornelis Oenes Req,         CONTRA            Alle Baukes en Renke Martens dorprechter en 

ontvanger te Oosterzee; en cdr voor Jan Martena aldaar.        In Factis 

 

Jan Potter gezworen bode van den Hove  CONTRA   Hessel van Feitsma.  In Factis. 

 

Cornelis Lenerds Swartien te L'warden; als cessie hebbende van Jacob Ariens en c.d.r voor 

Neeltien dirks dr zijn e.h.      CONTRA    Ariaen Simons dr. te Sint Jacobi Parochie en Jacob 

van Loo met de andere onbetaalde crediteuren hen voegende. .... niet ontvangbaar. 

92. 
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Monck, Watse Mollema dr. met zijn consent      CONTRA    Jacob Claas voor hem en zijn 

kinderen, als erfg v Jacob Claas zijn zoon. ..... niet bezwaard.... 

 

Douwe Abbes te Harlingen voor hem en zijn huisvrouw.     CONTRA      Oratio Provama (?) 

burger en tafelhouder binnen Harlingen.     .. de ged. de impt te betalen 86 gld. 

27 febr 1603. 

Claas Alberts Triumphant; en impt van Brieven van Executien.    CONTRA     Hylck Jacob 

Gerrijts wed. op het Bild. opposant; Eernst Jans gesuccumbeerde en voor zijn interesse hem 

voegende.  Het  HOFF ord partijen te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen 

in dien hij kan indien niet hem te informeren op zekere poincten.(93) 

— Oft de crediteurs gewild hebben dat des gecondemneerdes landen oft bruikwaar verkocht 

zouden worden door de gecondemneerde, en zijn huisvrouw, zonder exceptie de grootste en 

meeste crediteurs van de gecondemneerde zijn geweest.  — Oft de gecondemneerde en zijn 

huisvrouw, geen roerende goederen hadden ten tijde dat ze procedeerden, waarmee de 

triumphanrt aan zijn geld had kunnen komen.   — En wat deselve voor roerende goederen 

waren. 

 

Rienck Galis voor hem en onder hypotheek van goederen caverende voor Trijn Gauke dr. 

appellant.    CONTRA      Botte Aedgers als man en voogd van Hijlck Gale dr. ; Marten 

Hendriks als man en voogd van Syuck Galis dr. en caverende de rato voor Sijouck Gale dr 

gezamenlijk erfg van Gale Rienks; en in die kwalitiet cessie hebbende van Anne Ipkes, en 

Douwe Lyuwes cun uxore. geappeleerden.        Het  HOFF verklaart de app. niet ontvangbaar. 

94. 

Maike Cronenberch, huisvrouw van Feddrik Finia       CONTRA     Cornelis Middelkoop.       

.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

3 febr 1603. 

Gerrijt Luitiens aan Lieve Vrouwenparochie; als volmacht van Marten Everts nog 

minderjarig.    .. CONTRA       Dirck Gerrijds Buis     ... vooralsnog niet ontvangbaar. 

 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden   CONTRA    Doede Doedes te Huizum; 

als m.e.v van Auck Wopke dr. c.d.r en onder verband v. goederen. 

........ om de impt te betalen 250 g.gld. met nog 50 g.glds; etc. overigens niet ontvangbaar. 

95. 

4 Febr. 1603.  

Gerlacus de Friso secr v. Tietj. deel; als last en procuratie hebbende van grietsluiden van 

L'warderadeel; Tietjerksteradeel en Idaarderadeel, sampt andere gecommitteerden tot 

schouwinge van de Leppedijk   CONTRA     Joucke Jochums grtm. v. Smallingerland en 

Gyeld Aeltses als volm v.d. Grietenij.   ..... Voor de comissaris; .......zonder poincten. 

 

Jelger van Feitsma Raad ord. en Rentmeester;      CONTRA        Bauck Jelgersma wed van 

wln Haie van Gaykema.  In Factis. 

 

Sibren Saeklis te Itens voor hem en zijn huisvrouw;    CONTRA     Jan Jans en Sibbel Hansdr. 

e.l. In Factis  

 

Oene Oenema als voogd van Claaske Popma zijn hisvrouw; Jelke Popma wed van wln Inne 

Innes .voor haar zelve Syurd Tyerks vanwege Tyalck Popma; en Frans Henricx als voogd van 

Gese Popma; zijn huisvrouw en zij tesamen erfgenamen voor vijf- zesdeparten van wijlen 

Douwe Popma hun vader.    CONTRA     Sipcke Abbema te Akkrum. ged.  In Factis. 

96. 

7 febr 1603 
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Rienck Buwes voor hem en vanwege zijn huisvrouw;    CONTRA    Uulke Pieters burger 

binnen Leeuwarden, voor hem en voor Bauck Johannes dr zijn huisvrouw; onder verband 

zijner goederen.    Het  HOFF verklaart de impt niet bezwaard door het vonnis van de 

Nederrechter. 

 

Alle Rinnerds in Oudega,   CONTRA     Egbert Luitiens en Liebbe Egberts en Doecke Jaspers 

en Bocke Jans als volmachten aldaar. 

 

Douwe Galis te Kollum en Mr Claas Cornelijss secr van de Rekenkamer van het Landschap; 

als het recht hebbende van Claas Martens. Triumphanten     CONTRA 

Auck, Hoecke Sinda dr. huisvrouw van Lyuwe Jans te Kollum, en Rompt en Jelger Sinda 

opposanten en gedaagden. 

Het  HOFF adproberende de besognien van de deurwaaarder intrponeert daarop decreet, dat 

de koop van de parceel lands daarinne geroerd nog eenmaal over de gerechte en de kerk zal 

worden geproclameerd; .........op de 22

e

 maart 1603;    etc. 

97. 

Sibolt Intses te Franeker Triumphant   CONTRA     Bocke Humalda, Pieter Rennerts en Heijn 

Doeckes administrateurs van de armen binnen Tzummarum, gereq. 

Het HOFF ord de gereq hun zaken kosteloos schadeloos af te doen, die volgend de 

verschenen huren en opkomsten van de 21 pm. lands te laten volgen. en de landen bij 

openbare oproeping te verhuren voor de meeste penningen.  

8 febr 1603. 

Eelck Jobs dr te Huizum,    CONTRA     Jelle Syperts.    In Factis. 

 

Mr. Martinus ten Hoor als curator van de erfgenamen van Jan Loo gesurrogeerd in plaatse van   

...    Obbens die gesurrogeerd was in plaatse van Butenpost.     CONTRA 

Broer Claas in de Wijlgen bij Dokkum.      te namptificeren 99 g.gld. 

98. 

Aarend Wabkes en zijn huisvrouw; appl      CONTRA     Tyerk Feyes Burgemr in L'warden    

......... niet bezwaard. 

 

Jacob Borrijts burger binnen  Leeuwarden;     CONTRA Pieter Dirks te Wanswerd.  

  .. houdende het proces voor geconcludeerd, te restituren 200 lopen haver; plus de somma van 

102 car. gld. (etc.) 

 

Timen Hobbes burger in Harlingen    CONTRA    Jan Cornelis burger in Leeuwarden.  In 

Factis. 

 

Feed ? Claas Reiners wed. voor haar en de kinderen    CONTRA     Reiner Annes;         

.......cond de gedaagde de impt te betalen het meerdere dat hij heeft ontvangen, en 90 Car gld 

met interesten; en te gedogen dat deze betaling zal strekken in de schuld van het panwerk, dat 

haar nog competeert. en voorts in de kosten. 

99. 

9 febr 1603.    

Fonger Feites als voorm over Fonger Freerks weeskinderen en mede als proc hebbende Bauck 

Fecke dr ; Timen Piters als vader en wett. voorstander van zijn kinderen bij Trijn Foecke dr. 

en mede vanwege Agge en Foeke, Andries Agges zonen, getogen bij Hijlck Foecke dr. en 

Hepke Bockes als voorstander van Wijlen Eepck Doeke dr 's weeskind alle erfg. van Feyte en 

Anne Foecke zonen.    CONTRA    Anke Fedde dr als geintervenieerd hebbende voor Anske 

Carstes.         In Factis. 
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Gercke Pieters Sickema  als voogd van Cunira Rommerts dr. en vanwege Agatha Rommerts 

dr zijn huisvrouws zuster; en Met Sipcke dr. wed van Wijlen Rommert Simons; als moeder en 

leg. tutr. van haar kinderen.    CONTRA     Anna Pieter Jarichs wed. burgeresse binnen 

Leeuwarden. 

100. 

Tet Roeloffs wonende in de Wijck als erfgenaam van Oene Scheltens haar zoon,en als mede 

erfgenaam van Sibren Eityes  CONTRA     Pier Minnes en St Nicolaasga Tyaard Reins 

te Noordwolde als volm van Douwe en Joost Buwe zonen.   In Factis. 

 

19 febr 1603. 

Alle Rinnerds in Oudega; Triumphant en impt van brieven     CONTRA    Jelle Jans en Bauck 

Molle dr zijn huisvrouw .   Het  HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder 

interponeert daarop decreet dat de koop van het lande daarinne geroerd nog eenmaal over de 

kerk en het gerecht zal worden geproclameerd. ... en die't believen sal verhoogt te worden...... 

te geschieden op de 22

e

 maart a.s. en cond de gesuccumbeerde zulks te gehengen en te 

gedogen; en de oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. Etc. 

 

Eelke Sipckes te Grijpskerk, Triumphant en Requirant,     CONTRA    Tading van Adeelen te 

Belckum als voormond over de kinderen van wijlen Binnert Heeringa, en Fookel van Roorda 

in leven echtelieden.     .. de gereq. te gedogen dat de tr. weder in possessie gesteld wordt van 

het perceel land, in het proces uitgedrukt en cond hem in de kosten tot s' HOFFs taxatie. 

101. 

Pieter Hamkes als voogd van Tet Pieters dr. zijn e.h.; en als last en proc. hebbende van de 

andere erfgenamen van Pieter Claas hun vader; en met consent van Reeme Jelle dr zijn 

weduwe.     CONTRA     Pieter Claas nom/ux en met behoorlijke satisfactie en onder 

hypotheek zijner goederen intervenierende voor Bauck Pijbes als geauth voormond over Idke, 

Jan Clasz. nagelaten weeskind.     ....aan de impt te betalen 200 g.gld. ... etc. 

 

Fedde Claaszn Burgemeester te Harlingen voor hem en als volmacht van de andere gemeene 

reders van het schip in kwestie.    CONTRA    Hijlck Jans dr. burgeresse in Leeuwarden    

.....om aan de requirant te betalen de somma van 232 car. gld ... en in de kosten tot s' HOFFs 

tax. 

102.  

Hette Piers Lyklema en Rints Fedde dr. e.l. te Beetgum. Impt.    CONTRA 

Jelle Andringa grietman van Utingeradeel.ged.   Het  HOFF cond de ged. de impt te betalen 

de 54 pmd lands in de zate in het proces geroerd; iedere pondemaat tot 16 g.gld en 7 strs. plus 

15 car. gld zes stuivers voor de meting ervan; en nopens de overmaat ord. de partijen te 

comparenen voor de commissarid van den Hove; die hen met overroeping van de andere 

eigenaars en de Proc. Gen. voor zoveel Dr. Jan Charles heeft gecompeteerd, zal verstaan en 

verenigen .... etc. 

10 febr 1603. 

 

Jan Isbrands     CONTRA     Cunira Bernardi. Gecondemneerde.     ... om haar oppositie 

kosteloos en schadeloos af te doen; en dat de geappelleerde de acte van taxatie van 23 okt 

1598 tot de somma van 338 car. gld 12 strs. haar voortgang zal hebben. onder genoegzame 

borgtocht, om te restitueren gelijke somme met de interesten vandien is voldaan van het gene 

wes namaals bevonden mag worden.  

103. 

Riemer Tsummes burger en koopman in Leeuwarden; impt.     CONTRA    Dieuw Douwe dr. 

als moeder van Pier Douwes en Pier Epes nom ux. te Jorwerd;    Jan Douwes te Hylaard 

(Ilaard); Jan Hebbes n/u te Deinum, Anne en Jelke Douwe zonen te Boksum als erfgenamen 
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van Pier Douwes.  (hun broeder)    .. aan de impt te betalen de somma van 62 carlg; 11 str en 

12 penningen; waarvan de drie vierdeparten verschenen zijn met allerheiligen 1601 ; de eerste 

mei tot allerheiligen 1602 en de resterende vierdepart te verschijnen de eerste mei 1603. met 

schaden enz. 

 

Pieter Riemers burger in Leeuwarden  CONTRA Dezelfden nu genoemd als hun broeder.   

 ... de impt te betalen de somma van 93 car gld; dertien stuivers. als resten van de 

meerdere somma waarvan 25 car. gld verschenen zijn 1 mei 1602, en voorts alle halve jaren, 

daarna te verschijnen, zullen 25 gelijke guldens tot de gehele somma betaald zal zijn, met 

schaden en interesten.     

104. 

Hoyte Hoytes te St Jacobi Par. als cur bij den hove geauth. over Maayke Dirks dr.   CONTRA    

Barhoud Dirks.      Te verschijnen voor Ulenburg, met overroeping van Maayke Dirks. 

 

14 febr. 1603. 

Lijsbeth Jans dr. wed Pauwels Jacobs. te Menaldum voor haar en de kinderen.   CONTRA    

Jfr Margaretha van Loo; wed Christopher van Aarensma. In Factis. 

 

Doeij Philips in Collumerland impt.    CONTRA    Lenard Adriaans aan St. Anna Parochie; 

voor hem en zijn knn bij Arentien Bartouds zijn oveleden huisvrouw getogen.   ........ om de 

impt te betalen 166 car. gld. met schade en interesten.  

105. 

 Anne Feyckes op het Bildt    CONTRA      Mr Annius Austropharis (?) ontvanger der 

Boelgoederen en het boelgoed van Syts Aedes   verkocht. In Factis.    

 

Jan Cornelis als last en procuratie hebbende van van Hijlck, Cornelis Nittes wed. zijn moeder, 

voor haar zelve en als leg. adm. voor haar kinderen bij Cornelis Nittes in echte getogen.   

CONTRA     Gerrijd Radijs. als last en proc hebbende van Auck Ritske dr. zijn e.h. en in die 

kwaliteit erfgenaam van Ritske Sickes en Auck Claas dr.  

... de ged de impt te betalen 127 g.gld. met scaden en interesten etc.   

 

Jouw Hinne zoon te Groningen.     CONTRA    Tyebbe Simens en Jantien e.l.    De impt te 

betalen 265 g.gld met schade etc. 

106. 

Albert Everts Boner; Comissaris en ontvanger van de convooien en licentien in Friesland, 

Groningen en de Ommelanden; met speciale last van de Ged. Dtaten van Frld.   CONTRA    

Douwe van Sytsma; Andries van Hiddema; en Douwe Nijenhuis als voormonden over de de 

weeskinderen van Lyuwe Mellema van Oosterzee; en Bauck Andris (?) dr. in tijden e.l.     Het  

HOFF  taxerende de schaden en interesten ter somma van 875g.g 14 strs en 7 penn. Ord. dat 

de zaak haar voortgang zal hebben. 

 

Reiner (?) Gerbens rechter van het dorp Aengium en adsistent van het gerecht van O.Do. dl. 

als cur over Anna en Aeyl Wolters dr. getogen bij Rins de wed van Wolter Eyes en Seerp 

Douwes kuiper te Anjum, als voormond over Cornelis Cornelis zijn stiefzoon en Jacob Jans 

als voogd over Trijn Eyes dr zijn huisvrouw; en caveren de de rato voor haar.    CONTRA 

Jetse Classzn.     .... wederomme te compareren voor de commissaris van den hove; omme de 

rekening te sluiten, en mede te informeren hoeveel ieder der requiranten, in zake..........? en 

voorts nopens de kwestieuze posten verenigen etc. 

107. 

15 febr 1603.  

 Dirck Hetmans en Brecht Harings dr en Joost Boyes impt    CONTRA    Sasker Isbrands c/u 
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ged. In Factis binnen 8 dagen. 

 

Allard Feckes burger binnen Leeuwarden voor hem en zijn e.h en transport hebbende van 

Florijs Gerrits c/ux  CONTRA    Jan Claaszn voor hem en als man en voogd van Tet 

Dirks dr. zijn e.h te Blija.     Het  HOFF houdende het proces aan des gedaagden zijde voor 

geconcludeerd, en ten principale recht doende cond. de gedaagde aan de impt te betalen de 

somma van 100 dalers den 1 mei 1601 verschenen; met nog 100 car gld de eerste mei 

laatstleden verschenen; ende bovendien op de eerste mei 1603; 1604; 1605; telkens 100 

gelijke guldens en 50 car gld op mei 1606 en 25 gelijke guldens op de eerste mei 1607 te 

verschijnen alles met schade en interest etc. 

 

Rijurd Eelckes als voogd van Imck Broers dr. zijn huisvrouw, en in dezen last en adsignatie 

hebbende van Pieter Broers zoon voormond over het nagelaten weeskind; van wln Dr. Tite(?) 

Tania in leven advocaat voor deze hove.    CONTRA        Pieter Foppes Tania te Blija 

geintervenieerd hebbende voor Sake Annes zijn Landzate. 

(108) 

 .... om de impt te betalen 267 car. gld 6 strs. en 8 g.glds in een andere partije; met schaden en 

interesten. 

17 febr 1603. 

 

Henrick Oldendorp applt   CONTRA    Isbrand Dirks te Rijperkerk.  In Factis. 

 

UUlke Lyuwes burger in Leeuwarden.      CONTRA       Gerben Jans en Hebel Benes dr. e.l. 

en Jarich Tyallings voor hem en zijn huisvrouw. 

Cond. hen  tesamen en elk apart te betalen 100 g.gld. de eerste mei 1602 verschenen; en 

Gerben en Habel tesamen elk voor het geheel te voldoen 100 g.gld; op 1 mei laatstleden 

verschenen. en 32 g.gld de eerste mei a.s. te verschijnen. (etc.) 

109. 

Jacob Benedictus van Kollum nu binnen Leeuwarden.   CONTRA     Minke Alberts en Jan 

Andries zn te Kollum.     ......aan de impt te betalen de somma van 10 g.gld. en te refunderen 

het meesterloon, etc. 

 

Jan Jans impt.  CONTRA       Claas Fricx en Claes Dirks gedaagden. In Factis. 

17 febr 1603. 

Gyeld Atses en  Meynds  Wijmer(d)s in Oudega.    CONTRA    Tyalle Gerke zn in Oudega 

voor hem en vanwege Assel Alle dr zijn huisvrouw, Eelke Douwes voor hem en vanwege de 

kinderen van wijlen Wijbrand Borenstra in leven Professor te Dowai (Douai; Frankrijk); en 

Eble Wytse dr in Oudega; als tredende in plaats van Jarich Pieters, de erfgenamen van Wopke 

Jelkes in Oudega. een Jessel, Agge Weduwe en Lyuwe Egberts gedaagden.  

Het  HOFF verklaart de eisers bezitters van de Vennen en graslanden gelegen tussen de reden 

in de vijfde artikel van de impt ten processe geroerd; en condemneert de impt om het graven 

en delven van zoden en plaggen in de landen tussen de limiten (zich)aff te houden, en de impt 

te betalen alle schaden...  

110. 

Andries Pauwels vanwege Moo.. Tamme dr zijn e.h.als mede het recht hebende van Tyepck 

Tamme dr zijn huisvrouws zuster.    CONTRA     Tyetse Peima voor hem zelve en dr. Jacob 

Bouricius en Sixtus Peima curateurs over Beidske Peima; en Worp Peima voor hemzelven. 

Het HOFF tauuxerende de kosten op 74 car. gld en 15 strs. dat de proces zijn voortgang zal 

hebben. 

 

Jan Claaszn binnen Franeker voor hem en en de rato caverende voor Syerck Ritske dr zijn 
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wijff. CONTRA     Jan Cornelis Femmes aan Onze Lieven Vrouwen Parochie. 

... om de impt te restitueren en te betalen 100 g.gld en 11 strs. met schade etc. 

 

Anne Wypke Agges wed. en Theets Ckaes Upke wed. vanwegen hun kinderen CONTRA   

Anne Claaszn. In Factis binne 6 weken peremptoir. 

111. 

De kinderen en erfgenamen van dr. Jan van Loo geass. met mr. Martinus ten Hore, hun 

curator lites; resumerende de proceduren bij wln Jan Loo. CONTRA    Tet Roorda huisvrouw 

van Eelke Heringa erfg. van wln Anna Roorda.  In Factis. 

 

Douwe Galis te Kollum; en Claas Cornelis secretaris in de rekenkamer imptn.   CONTRA    

Hero Arnoldi Jellema voor hem en c.d.r. en als conj. pers. voor Hijlck zijn zuster en Jacob 

Gabes als vader en wett. voorst. van Lyuwe Heres Jellema nagelaten weeskinderen.   In 

Factis. 

18 febr 1603. 

 

Wybrand van Ailwe te Genum       CONTRA               Feye van Roorda en Gerrijd E... des (?) 

als volmacht van de andere ingezetenen van Leeuwarderadeel     ......aan de impt te betalen 

147 car. gld en 16 strs. met schade en interesten, voorts niet ontvankelijk. 

112. 

Impck Broers dr te Jorwerd,    CONTRA   Rintse Tania te Arum, en Pieter Broers bij Sneek, 

als omen en geauth. voormanden over Broer, wijlen Tite Tania nagelaten weeskind. bij Imck 

voorschreven.    Het  HOFF restitueert de gedaagde de impt tegens alle ontheffen cond. de 

gedaagde om de impt de erfenisse van haar kind voor de helfte ........... te doen hebben en laten 

volgen. 

 

Trijn Lambers  CONTRA  Gosse Foppes te Buitenpost, en Uble Hansz te  Oostermeer. 

niet ontvangbaar. 

 

Nanne Pybes Abbema cum Uxore wonende te Marssum, Itske Schelte dr. te Janum; voor haar 

kinderen bij wijlen Gerrijt Haies en Hoeke Rijurds voor hem en n/ux te Hempens. als 

hypothecairen en geprefereerde crediteurs tot de goederen van Its Mintse Buwema dr. e.h. van 

Doewe Scheltes.    CONTRA Dirck Henricx Dirck Claasz en Aarend Pieters mede crediteuren 

van Douwe Scheltis. c.ux. 

 ... te gehengen en te gedogen dat de impetranten heffen en ontvangen de helft van de 

kooppenningen onder Molle (Melle?) Johannis staande. mits stellende genoegzame borg. voor 

het recht van Idts Buma neffens de .......malen van 21 pmt. haar toebehoord hebbende in 

gevallen Douwe Scheltes voor de executie van dien solde mogen versterven en tot hun 

vorderen eis niet ontfanghbaer en om redenen compenserende de kosten. 

 

Pieter Thomas zn te Harlingen als mede cred. van Harmen Ebes en zijn huisvrouw, als volm 

voor de andere crediteuren. CONTRA    Evo Allema gecond en opposant. 

........dat de koop van de renten nog eenmaal geproclameerd mogen worden........  op de 22 

maart; en costeloos en schadeloos door de opposant af te doen. 

 

Dr. Albertus Monnikhuis, impt  CONTRA    Cornelis Jans voor hem en intervenierende 

voor Melle Sibrands.   Te betalen 17 c.gld 18 strs... 

114. 

Oedts Aarends en dr. Gellius Hillema Triumphanten    CONTRA   Joh. Hernes Ammema.    

...... dat de koop van de huizinge landen en kooije nog eenmaal te proclameren op 22 mrt . 
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Gale van Heslinga te Hogebeintum       CONTRA      Syuck van Wijngie . 

Het  HOFF cond de ged aan de impt te betalen 91 car gld. 11 strs; als rest van 364 car. gld    

en nog 20 gld 12 strs. 8 penn; volgens de taxatie ten processe geroerd. 

115. 

Henrick Reiners vanwege Trijn Wijbe dr. zijn huisvrouw; Reducent        CONTRA 

Meynt Sibe dr. wed van Wijtse Lyuwes te Bergum voor haar en de kinderen; gereduceerde.      

Het  HOFF doet teniet de baer en scheidinge in quaestie, en cond. de gereduceerde te 

procederen tot wettelijke scheiding en deling, van alle goederen actien en gerechtigheden bij 

de vs. Wijbe achtergelaten. en daarvan de reducent de zesdepart te laten volgen met scaden 

etc. en voorts niet ontvangbaar. 

 

Anna Reiners dr te Dokkum       CONTRA      Pieter Jans, aldaar;        HET   HOFF verklaart 

de impt niet ontvangbaar; en ord. partijen met elkanderen zo te leven, en hun tegen elcx 

anderen alsoo te dragen als echtelieden toebehoort, sonde malkanderen ofte elcx anders 

kinderen enigzins wredelick ofte lichamelijken te kast(i)en; bij gebreke vandien ende in 

gevalle van guaard (?) tenstament (!) van de een tegens de anderen ofte elx anders kinderen, 

authorihoriseert de magistraat van Dockum bij weigeren van authoriteit, daarinne te versien; 

ordonneerende mede deselve magistraat omme indie enige oneenigheid sal mogen vallen 

tusschen partijen, nopens de ......... administratie van de goederen, dienaangaande te renderen 

als naar echtelieden zal; en om redenen compenserende de kosten. 

 

Jan Bonteman impt.        CONTRA         Steven Willems als vader en wett adm. van zijn 

kinderen bij wln Emerentiana Bontemans; Jan Stoffels te Harlingen als voogd van Grietien(?) 

Bontemans zijn huisvrouw; en tesamen c.d.r. voor Claas Jans en Maritien Bontemans. e.l.; en 

zich mede sterk makende voor mr. Adriaan Goudius als voogd van Maike Christiaan 

Bontemans dr. en Cunira haar zuster; alle kinderen en kindskinderen en erfgenamen van 

Pieter Bonteman en Luduwey.(116) Jan Kuicx dr. e.l. en partijen olders en overolders 

intervenierende voor Waling Walings. 

 

21 febr. 1603. 

Jan Adriaanszn en Griet Schelte dr. e.l. te Kollum.        CONTRA          Gerrijd Henricx te 

Surhuizum; voor hem en voor UUlck Pieters dr. zijn e.h. 

Het  HOFF ord partijen te compareren voor de comm. v.d. Hove.    POINCTEN: 

-  Hoe groot de verkochte landen zijn. — ende wat recht Sytse Boelis daarop heeft.  

Ferck Doedes te Wommels voor zich en voor Trijn Douwes, zijn e.h.; als erfg en het recht 

hebbende van Tet Douwe Rintses. wed. CONTRA     Jel Syerks dr. wed van Syurd Cromwal 

te Bolsward..  Voor de commissaris, zonder poincten. 

117. 

Hilke Harmens dr. wed. wln. Frans Minnes. burgeresse te Leeuwarden voor haar kinderen.    

CONTRA Rins Hoens te St. Anna Parochie.   ... te namptificeren 30 g.gld. 

Reiner Jurgiens als leg. adm. van zijn kind bij wln Lijsbet Gerts dr. geass met Jurjien (?) 

Alberts te Wolvega.              CONTRA    Marten Jans te Steggerda als cur. over Wijcher Gerts 

en Lijsbeth Gerts dr. nagel. weeskinderen.   In Factis. 

 

118. 

Jonkheer Wytse van Emingha mede ged. van de prov. Frld. in de vergadering van de 7 

Verenigde provincien. em Jonkheer Wytse van Cammingha voor hem en alle andere leden 

van de fam. Cammingha en Jfr Rints Minnema in tijden e.l.; hun wijlen oudvader en 

oudmoeder. en als conj. persona voor allen als eerder beschreven;          CONTRA     Jfr. Atke 

van Ockingha wed van (Gerrolt) van Cammingha; als moeder en voorstander van Jfr Eduard 

haar dochter, en haar eigen name; gesuccedeers zijnd in het recht van Menno van 
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Cammingha, de tweede van die naam; .... 

119. 

Jacob Sanders Balbian brouwer in de twee Leufflen(treuffelen) (?) te Delft.  CONTRA 

Andries Burchard biersteker te Harlingen.        In Factis. 

 

22 febr 1603. 

Jan Willems en Brechtien Henricx burgers en kooplui in Leeuwarden   CONTRA 

De Fiscaal der Stad.        In Factis. 

 

Christophorus Bernds alis Damus; burger in Groningen.  CONTRA    Douwe Nijenhuis 

geappelleerde.       ...niet bezwaard. 

 

Gale van Hesselingha te Hogebeintum voor hem en als mede erfgenaam van zijn broeder en 

c.d.r voor zijn zusters    CONTRA      Jarich Hesslingha.    Ontzegt de eiser zijn verzoek. 

 

120.  

Johannes Jonges onder de klokslag van Bolsward;   CONTRA      Rippert Timens te 

Leeuwarden.         In Factis. 

 

25 febr 1603. 

Aarend UUbeles voor hem en Trijn Auke dr. zijn e.h.    CONTRA     Gerrijt Radijs 

deurwaarder.    In Factis.     

 

Volgende zaak: Idem CONTRA Eodem. (In Factis) 

 

27 febr 1603. 

Emke Gerbrands dr voor haar interesse        CONTRA      Coert Andries n/u. ....niet 

bezwaard..... 

 

Minne Lyuwes Mellema burger binnen Franeker; voor hem en als vader en wett. voorst. van 

Otte Minnes zijn zoon; bij wijlen Ida Otte dr. zijn e.h. in echte getogen. en mede caverende 

voor Lyuwe Mellema en Aalke zijn dr. bij diens e.h. geprocreerd.       CONTRA    Johannes 

Jans de rato caverende voor de andere erfgenamen van Jan Jans en Trijn Nanne dr.  zijn wed.           

In Factis. 

121.  

Jacob Gemmenich secr van O.Do. dl. voor hem en voor de mede erfg. van Willem Henricx 

Gemmenich zijn vader.      CONTRA          Feyke Hoytes en Lyeuts Jans dr.  

........ houdende het indtrument d.d. 7 april 1600 voor bekend cond de ged te betalen 700 g.gld. 

 

Cornelis Pieters te Bornehuizum (?) als erfg van Pieter Tonijs zijn vader     CONTRA 

Jacob Gerbrands onder de klokslag van Franeker. ......... houdende de obligatie van 10 juli 

1601 voor bekend, cond de ged te betalen 46 dalers ... 

 

Dirck Doedes burger binnen Leeuwarden als erfg. en het recht hebbende van Wln Aaff Tyards 

dr. zijn oldemoeije.       CONTRA               Frids Pieters tu Burum en c.d.r voor Rixt zijn e.h.    

......... houdende de obligatie voor bekend d.d. 27 juni 1592; cond de ged te betalen 65 dalers. 

122. 

Jan Aeukes grietman van Lemsterland   CONTRA   Oege Augustinus tot Veenhuizen. 

....... houdende de obligatie van 23 sept (stilo novo) voor bekend , cond de ged de impt te 

betalen 745 car. gld. etc. 
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Jurgien Brands burger in Leeuwarden als voogd en cur. over Trijnke Ige dr zijn e.h. en dr. 

Suffridus Nijenhuis als cur lit. aover Agge Agges  CONTRA     Hette Haies te Leeuwarden.    

.......... de rekening d.d. 2 dec. 1602, cond de ged te betalen de somma van 25. g.gld.  etc. 

 

Thomas Ballings te Morra als voorm o.d. weeskinderen van Bene(n) Epis; cessie en transport 

hebbende van Rintse Willems voor hem en de rato caverende voor Frouck Willems zijn e.h.    

CONTRA        Rintse Jans te Lioessens.       .......... het instrument d.d. 9 juli 1598 voor 

bekend cond de ged de impt te betalen 71 g.gld als reste van 100 g.gld; tot mei 1602 

verschenen; 100 g.gld mei a..s.; en 39g.gld mei 1604 te verschijnen; met schaden en 

interesten. 

123.  

Steven en Dirk Willemzonen te St Anna Parochie; mede namens de andere erfg van Steven 

Willems CONTRA       Jan Stoffels en Grietien Bontemans te Harlingen. 

Het  HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde; en houdende het instrument d.d. 16 juli 

1601 voor bekend cond hen samen en elk voor het geheel, aan de impetranten nagaande de 

aansprake van Tsumme Lyuwes Mollema ter somma van 1000 car. gld. met de interesten te 

garanderen.  

 

Fedderick Anskes en Saack Sicke dr. e.l. te Achlum   CONTRA    Hette Piers Lyklema en 

Rints Fedde dr. e.l te Beetgum.      houdende het instrument d.d. 21 mei 1601 voor bekend .... 

om de impt te betalen 400 g.gld  

 

Feddrick Anskes en Saack Sicke dr.   CONTRA     Johannes Jacobs en Hid Everts e.l te 

Wester Hitzum                .....houdende de obligatie d.d. 2 mei 1600 voor bekend cond de ged 

om de impetranten te betalen 400 g.gld. 

 

DE EERSTE RECHTDAG NA DE VASTEN IS GEWEEST 15 MAART 1603. 

 

Jan Claas en Rints Juke dr.   CONTRA    Kempe Tonijs. ..ten namptificeren 400g.gld. 

 

Doecke Hotses te Goutum bij Leeuwarden; voor hem en voor Jijldu Buwe dr. zijn e.h. 

CONTRA    Jurgien Pybes te Hijum.      In Factis. 

16 maart 1603. 

 

Dr. Wibrandus v Aytta wonend binnen Leeuwarden;   CONTRA   Pieter van Teetlum en Jfr 

Josina van Aytta. mede in Leeuwarden. 

Het  HOFF cond de gedaagden om de impetrant met zijn huisgezin in het Laaus huis tot 

Swichum als hij aldaar zal willen komen beleefdelijk te ontvangen, en tracteren ofte sulks te 

presteren onverkort partijen in executorie(n?) nopens de manier van tractement hun recht zo 

bevonden zal worden, te behoren, en uit bewegende oorzaken compenseert de kosten.  

125. 

Jan Jelmers voor hem en als conj. pers voor Elisabeth Versteveren zijn moeder; en caverende 

voor zijn andere broeders en zusters onder beneficie van inventaris.   CONTRA   Pieter 

Bennerds (Binnerts!) en Laurens van Voort.       ... on volgens de overgelegde (deze) naar hare 

forme en inhoud te genieten. 

 

Jacob Luitsens wed van wln Syurd Jensma te Augustinusga; Triumphant      CONTRA 

Merck Jensma te Pingjum           In Factis. 

 

17 maart 1603 

Dirck Allards burger in Leeuwarden impt. CONTRA    Tiete Meintses adsessor van het 
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gerechte van Hennaarderadeel.             cond de ged onder de presentatien in dezen gedaan, de 

impt te betalen 43 dalers met schaden etc. en aangaande de 25 dalers in forma. 

126. 

Henrick Oldendorp als het recht hebbende van Phelt Phaesma   CONTRA     Poppe Minnerts 

te Kollum als voormond over Balling Phaesma's weeskinderen en Isbrand Gravius n/u en 

Lyupck Phaema gedaagden  In Factis. 

 

Jan Jans burger binnen Amsterdam    CONTRA    de armenvoogden binnen Dokkum. 

.......bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

18 maart 1603. 

 

Jan Jans en Jantien Syds dr. e.l; Tyerck Watses en Claas Alberts als cessie hebbende van 

Sibrand Pauwels en Syu Simons dr e.l triumphant.   CONTRA     Poppe Douwes en Trijn 

Claas dr. e.l  In Factis. 

 

Heyn Lyuwes te Pingjum reducent   CONTRA    Hessel Lyuwes gereduceerde.  

cond. de gereduceerde peremptoir te antwoorden.  

127.    

19 maart 1603. 

Doytse Ritserts en Sara Hillebrands dr e.l. te Leeuwarden.  CONTRA     Jonkheer Tyalling 

van Botnia te Weidum als bewindhebber van Gale van Galema. 

 

(maandag) 21 maart 1607.     

Cornelis Willems van Wel koopman binnen Utrecht, triumph.    CONTRA    Sem van der 

Does te Beetgum als cur. over Isbrand Andringa en als voogd van Sent Isbrands zijn 

huisvrouw en Poppe van Andringha op Ameland.  Voor de commissaris: POINCTEN: 

---- Oft Isbrand van Andringha ten tijde van het paseren van de acte voor hem in sondere 

gevalle den 19 juli 1598 maior is geweest; of hoe oud hij toen wel was.  ---- oft Jfr Sent 

Isbrands mede opposante als de triumphant zijn achterwezen alhier uit de landen in kwestie 

zal hebben bekomen alzowel (?) heur achterwezen van 1400 car. gld. mrt schaden en 

interesten uit de twee zates te processe geroerd welzal kunnen bekomen. 

128. 

Ded (?) Simons burger in Leeuwarden         CONTRA         Isbrand en Janke Jacobs. In 

Factis. 

Doorgehaald: 

Hinne Syurds burger in Sneek als cur over Jetske Haie dr. geassisteerd met dezelve. 

CONTRA      Jets Meinerts e.h. van Joost Sibrands. ged.   (nogmaals zelfde, maar voor de 

helft) 

 

Joost Sibrands als leg. adm voor Sibrand zijn zoon.     CONTRA      Jets Andringha      

peremptoir te antwoorden. 

 

Jan van Loon postolant en notaris publijck binnen Leeuwarden. als cur. over Douw Hessels 

dr.   CONTRA     Jan Heyns te Midlum; Johannes sipkes te Minnertsga; Heyn Freriks te 

Bozum als voorm o.d. weesknn van Hessel Hessels bij Teetke Hania (??) dr.     In Factis  

129. 

Pier Jettie wed. voor haar zelve en als leg. tutrix v.d. kn. bij Jetze Wols.    CONTRA 

Romck Poppe dr.      Het  HOFF doet te niete het vonnis van de nederrrechter en bij nieuwe 

sententie recht doende cond. de appellant originaal voor zoveel in haar is, de geappelleerde 

twee zesde parten en een twaalfde part uit de helft van drie ackeren en ( een) block stuk in 

kwestie ende in die scheidinge van date de 2

e

 april 1561 geroerd, te laten volgen met schaden 
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en interesten etc. onverkort de geappelleerde haar aandeel van twee hoofden land mede in de 

brede waar, zo en tegens de genen  zo zij vernemen zal, en om redenen compenseert de 

kosten. 

 

Sydts Jelke dr met app. van haar man Syurd Johannis, haar tegenwoordige man, en Jelke Jans 

haar zoon als enige erfgenaam van Jan Andries zijn vader. CONTRA 

De ingezetenen van Smallingerland. In Factis. 

 

Tet Doeke dr. binnen Leeuwarden impt     CONTRA        Meinerd Reins en Rents Breuticks 

dr.; echtelieden te Engelum.          Het  HOFF houdende (de kwestie betreffende) Jan Willems 

en Bauck Tyards dr. e.l voldoende gediscussieerd; ende verklarende de huizinge ten processe 

geroerd, de impetrant verhypothequeerd te zijn, cond de gedaagden om de impt te betalen 68 

(58?) g.gld te betalen etc. oft anderzins de impt de huizinge te laten volgen en relaxeren ter tijt 

zij haar van het achterwezen daaraan zal hebben .....   met de interesten vandien. 

130. 

Jetse Annes wonend op Rotstergaast. voor hem en als volmacht van Rommert Merx; en 

Gauke Rentses als man en voogd van Mecke Mercks als cessie hebbende van Wijlen Merck 

Piers, in zijn leven gewoond te hebben te Delfstrahuizen 

CONTRA de ingezetenen van Delfstrahuizen .    In Factis. 

23 maart 1603. 

Rinck Martens te Oosterzee; en Jan Gaukes te Delfstrahuizen; als voorm. over de 

weeskinderen van Sibrich Tiebbe dr. bij wijlen Bruin Jans geprocreerd.    CONTRA 

Folkerd Ockes wonend op de Lemmer ; Jacob Tyaards en Sytse Gerbes te Sonnega; Rouke 

Jelles ; Jenne (Jemme?) en Tsomme Buwes te Haskerhorne en Gijsbert Wabbes in de Horne.    

Het  HOFF houdende Johannes Romkes en Geese Olst(?) dr voldoende gedicutieerd ; 

verklaart de drie roeden lands in de processe geroerd; de impt voor hun achterwezen 

gehypothequeerd te zijn; cond dienvolgens de ged om de impt te doen volgen de vier (!) 

roeden lands; etc. 

131. 

Wybren Reins voor hem en in zijn kwaliteit als verhuurder en geintervenieerd hebbende voor 

Schelte Reins gebruiker.       CONTRA         Jan Ebes en Trijn Poppe dr. hun zeggende het 

recht te hebben van Syuck Feckes.         Voor de commissaris die hun zal verenigen etc    

POINCTEN:     — Oft de geappelleerden na de koop van de 5 pondematen maadland gelegen 

in Eetse Horne mede beklemd heeft gehad van de polle in kwestie.   — Item oft voor de 

affgravinge van de weg de vijf pondematen of tenminste het westerse wer, ook weder gestrekt 

hebben of gebruikt zijn geweest als nu ter tijd de weg strekt.   — Oft des appellants land in 

kwestie tot aan de vs Polle strekt.   — Wat titel of recht de appellant oft zijn medeerfgenamen 

hebben tot de pollen ofte land in de Reijsmeer oft over de weg.     — Ende of de Reijsmeer 

een publiek of gemeen water ofte meer is geweest. 

 

24 maart 1603. 

Sipke van Jaarsma en Jfr Maria van Ursen (?) e.l. te Holwerd.      CONTRA 

Tyerck Feyes te Leeuwarden en Dirck Claas als volm over Dirck Douwes     In Factis. 

132. 

Jfr Ida van Loo wed Johan Rattaller; in leven grtm van T.t.dl. voor haar zelven, Wolferd van 

Lezaan nu grietman aldaar; en als m.e.v van Jfr. Wijweke Rattaller zijn huisvrouw; en Jan 

Loo vervangende de persoon van Margaretha Rattaller haar dochter bij de vs. Jan Rattaller 

mede in echte getogen. CONTRA Oeds Arends  In Factis. 

 

Oeds Aarends te Bergum voor hem en vanwege dr. Gellius Hillema Rd. Ord. als adm over 

zijn kind bij wln Houck Eercke dr zijn overl. huisvrouw; Obbe Asses rekenmeester in de 
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naam van Taets Eercke dr zijn huisvrouw; en zij tesamen als voorstanders als voorstanders 

van Aarend Eercke zn ; sampt Meyer Meyerts alle erfgenamen van Aarend Oets en Houck in 

leven e.l.; en Jelke Meyerts als conjuncta persona onder hypt van Goederen   CONTRA    

(133)    Jfr Ida van Loo wed van Jan Rattaller; voor zich; Wolphaerd van Lezaan als voogd 

van Jfr Wijweke Rattaller en Jan Loo met Renunciatie S.C. Velleiani voor Margaretha 

Rattaller haar dochter.  In Factis. 

 

Bocke Jans als man en voogd van Romck zijn huisvrouw;   CONTRA     Albert Jans pelster in 

Oldega.        ....niet bezwaard. 

25 maart 1603. 

Jfr Helena van Bunau wed. v. Jr. Wilco van Holdinga te Britsum.  CONTRA    Pieter Simons 

en Lijsck Gerbens dr te Britsum. In Factis. 

 

Sibrand van Walta impt   CONTRA       Feddrick Roorda n/ux; intervenierende voor Peecke 

Tyebbes zijn landzate.        ........De bezwaren van de gedaagde wel en terecht te wezen, cond 

de ged in het inhouden en onderhouden vandien; en ged. zijn defensien te continueren. 

134. 

Andries Aedes te Jelsum als geauth cur over Phije Harmens dr.    CONTRA    Hero Pybes te 

Jelsum voor hem en vanwege Trijn Reiners dr. zijn e.h. en intervenierende voor zijn interesse 

van Fedde Rinckes en Feycke Alberts.    ..... de ged te betalen de helfte van 300 g.gld etc.  

 

Sas Herke zn en Lub Renke dr te Hogebeintum      CONTRA   Aarend Frans Wabbels In 

Factis voor Hillema. 

 

Eltse Cornelis, Douwe Claas; Lambert Lyuwes; Laas Sipkes; Cornelis Eltses ; Willem 

Cornelis; Lolke Tyaards ; Willem Gertsz; Cornelis Etis, alle eilanders en arme visschers van 

Schiermonnikoog;   CONTRA    Everd Harmens in de Kuinder.     ........ gunt de requiranten 

nog de tijd van een maand om hun productie van getuigen te mogen doen  

135. 

Ulke Ebes in Oudega (H.O.)       CONTRA     Nolle Hisses en Intse Pierd voor hun en c.d.r. 

voor Reynsch Hisses.   ...... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Aat Sickes en Jijdke Emonds dr. e.l te Leeuwarden.     CONTRA        Syuck Wijngie. 

... cond de ged de impt te betalen 57 car. gld. ...... etc. 

 

Jan Frans en Pietke Willems dr. te Bolsward.      CONTRA 

Ellert Huige van Amsterdam als cessie hebbende van Jacob Pranger. 

Het  HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende 

cond. de appellant, originaal gedaagde aan de ge appelleerde te betalen 100 dalers; volgens 

het contract tussen de appellant en Jacob Pranger gemaakt van de 20

e

 mei 1598. 

 

Paulus Fransz en Auck Jacobs dr.       CONTRA 

Do(e)de Hoites en Sipck Frans dr. e.l. als cessie hebbende van Douwe Ates en Bets Syurds dr. 

136. 

Feye Wytses te Kollum        CONTRA      Ge(e)rt Warnkes aldaar. : POINCTEN:Oft de 

appellant aan zijn kopers huizinge niet zijn uitgang na(ar) het kerkhoff verkocht heeft.— Oft 

de koper Tyemme Annes de appellant te......... van de verspieringe bij Ryurd Bottes en Gertke 

Jelling in hun kwaliteit gedaan, ten respecte van de vs. uitgang uts. mede in de koop -

penningen geroerd heeft of wil korten.— Wie Tyemme Annes vernoecht heeft tot de vs. 

uitgang. 
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28 maart 1603. 

Sicke van Dijkstra als cessie en transport hebbende van de weesmeesters van Leeuwarden  

CONTRA        de Gedeputeerde Staten van Friesland.        ... niet ontvangbaar. 

 

Adriaan Jacobs binnen Belckum (Berlikum)Req.       CONTRA 

Marten Laus te Berlicum; Cornelis (?) Willems en Balling Dirks te St. Anna Parochie. 

de gedaagde te gehengen en te gedogen dat de impt uit de goederen van zijn mede ontvange 

ende geniete de somma van 1500 car. gld met de interesten, onder korting van hetgeen reeds 

is betaald, etc. 

137. 

Tsumme Jans      CONTRA    Reenck Buwes.  In Factis. 

29 mrt 1603. 

Jan Dirks burger in Worckum, voor hem en vanwege Tyerck Tyallings, Wijbe Wijbrans ; 

Holle Baes zn als mede voorst van de armen der Minnisten ..   ...  te Workum. 

 

Heyn Gerloffs voor hem en zijn huisvrouw te Irnsum.     CONTRA 

Claes Pieters voor hem en vanwege Jel Wijtie dr zijn e.h. en als cessie en transport van Jacob 

Hinnes (?) hebbende, ged.     In Factis. 

 

Jurgien Frans voor hem zelf en als last en proc hebbende van Sibrand van Osinga, grietm van 

Wonseradeel; Jfr Eesck Feitsma wed Mockema; en His Bootsma wed. Taecke Glins. als 

edelen en eigenerfden te Wieurd [Wiewerd?]         CONTRA 

Tyumme Sibrands secr van Baarderadeel, Jel Claas en Louw Annis te Wijurd [Wieuwerd] 

128. 

Evert Jacobs cum uxore     CONTRA      Sicke Annes en Trijn e.l.    ... niet bezwaard.... 

 

Claas Roeloffs burger in Leeuwarden vanw. Willem Roeloffs zijn broeder; en Theun Roeloffs 

dr. huisvrouw van Tonis Dirks; en Caas en Tonis samen, vervangende voor de kinderen van 

Harmen Roeloffs hun wijlen broeder; mediate en immediate erfgenamen van wijlen Mints 

Claas dr. hun overleden moeije.     CONTRA 

Syts, Claas, Jouke en Jan Jouke zonen sampt Auck, Doutien , Bauck en Syouck Jouke dr. (In 

factis) 

139. 

Hendrik Dyurres en Auck Juke dr. e.l. op Dronrijp als cessie hebbende van Jouke Sickes en 

c.d.r. voor Anna Lolke dr zijn e.h.            De impt te betalen 173 g.gld.   etc. 

 

Frederik van Vervou hoffmeester van zijne Genade 

CONTRA      Anna van Mockema.      In Factis. 

 

Taecke Feyckes in Franeker Triumph        CONTRA          Jouck Bouke dr e.h. van Douwe 

Gabbes te Minnertsga; en Wijbe Jans op het Bild ged. en gecondemneerde. 

Het  HOFF tauxerende de schaden etc op 196 car. gld 18 strs; .... het derdepart, daarinne haar 

voortgang zal hebben. 

 

Andries Douwes, burger in Leeuwarden     CONTRA     Here Andries n/ux. 

cond de ged te betalen 15 car. gld 15 strs. en de vijfdepart van 23 car. gld. en 6 strs.  etc. 

140. 

Egbert Heres uit de naam en vanwege Syts Ate dr. zijn huisvrouw als mede erfgenaam van 

Juke Roeloffs dr. en leven e.h. van Ate Roeloffs. CONTRA  Teye Sakes, secretaris 

over Opsterland.     te gedogen dat de 80 Phs glds onder genoegzame cautie de restituendo 

worden gelicht...  
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Dr.Baarte Idsaerda, Rd. Ord..       CONTRA     Johannes Ter Wisga grtm. van Oost 

Stellingwerf, als man en voogd van Jelke Stijntiema, zijn e.h.; en als conj. pers vanwege 

Joachim Egberts zijn huisvrouwen broeder, en c.d.r.    Voor de commisaris die hen zal 

verlijken indien hij kan.  geen Poincten. 

 

Freerk Wijgers en Pieter Jans burgers in Harlingen.    CONTRA 

Gabbe Dirks in Harlingen, burger en Maaijke Dirks dr. van Loo geboortig van Aarschot nu te 

Hoorn in Holland................dat Gabbe Dircx elk zal betalen van injuratien 37 g.gld 14 strs en 

cond. Maaike Dirks om voor de hove te compareren(141) om de justitie om vergiffenis te 

bidden, en bovendien hetzelfde bedrag te betalen en cond. de gedaagden in de kosten. 

 

Dirck Hendriks voor hemzelf en voor zijn huisvrouw, in Leeuwarden      CONTRA 

Tyepke Harmens voor hem en zijn huisvrouw.  In Factis. 

 

Juke Rienks te Dokkum   CONTRA 

Kempo Thomis tot Holwerd       te namptificeren 300 g.gld. 

 

Dr. Suffridus Nijenhuis als cessie hebbende van Hessel Bootsma te Weidum     CONTRA 

Jr. Tyalling Botnia als bewindhebber van Gale Galema. 

.... te betalen de somma van 40 dalers van 30 strs het stuk. 

 

Aeff Philippus dr. en Meinerd Pieters; haar zoon;    CONTRA    Joachim Eylerds burger in 

Leeuwarden; als cur litis over Hans van Eeuwsum (??) mede ged.        ... niet bezwaard..... 

Doorgehaald: 

Griet Joachims dr. aan Oldemarkt en Sytse Sytses te Scherpenzeel; als omen ende curateurs 

van Marten Hepkes in Oldemarkt.        CONTRA 

Sine (?) Asmus zn in Doniaga voor hem en vanwege Harke Sytses. ged. 

142. 

Meye Frans zn konvooimeester te Workum; als voogd van Elisabeth Hans dr. zijn huisvr. en 

Jan Franszn binnen Bolsward, en mede vanwegen Teeds Jans dr huisvrouw van Rinke Jelles, 

erfg van wijlen Trijn Jans dr. wed van Tabbe Bernardi (?) requiranten.  CONTRA 

Johannes en Teatske Bernardi (?) als erfg. van wln Tabbe Bernardi, hun broeder. req. 

orig.impt                      Het  HOFF verklaart de requirant uit het sterfhuis van Tabe (!) 

Bernardi en Trijn Jans dr. te competeren (# = verder in marge) te competeren een huis staande 

te Bolsward op de Dijk naar de Blauwe Poort; een panwerk met een panbakkershuis 

daarachter; een lijnbaan buiten de blauwe poort; twee kalkovens met een kalkhuis; en de 

schade van het afgebroken kalkhuis pro quota; een last rogge tot 53 .... gld; de helft van een 

zesdepart van Fedde Jetses Schip; 200 car. gld; de helfte van g.gld. daaraan bijgesproken door 

Tabe vs.; voor de begrafenisse en de onkosten daarop gevallen; en bij Trijn gedragen 35 car. 

gld.aan Hid Harcke dr. besproken en bij Trijn betaalde schuld van Patientia (?) Rollema, ter 

somma van 24 g.gld en bij Trijn betaald.met de kosten en proceduren daarop gevallen; en bij 

de erfgenamen (# hier weer over de volle pagina) van Trijn betaald mede bedragende 24 car. 

gld.; 80 car. gld voor het laken over het vat en de rouwklederen; 184 car. gld van Trijn van 

Jan haar zoon aangewest; 140 c.gld voor den .... penningen en nopens de eis van de 

geaccuseerde; respectieve requiranten; verklaarden de selven uit den sterfhuize te verkopen 

400 car. gld. als bij Tabe ingebracht, de helfte van de aangekochte landen de helfte van 50 

g.gld ; de helfte van de reparatien gedaan aan het panwerk binnen Bolsward; de helfte van de 

reparatien aan het huis in Bolsward. Dies volgens condemneert partijen elks in de voor 

gementioneerde percelen zo veel in hun is te laten volgen met de schaden en interesten 

etc....En aangaande partijen vorderen eis, ordineert de zelven wederom te compareren voor de 
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commissaris van den Hove:    POINCTEN:       — Oft nopens de 200 pond (££; ) van Jarich 

Frans die adnotaties overgelecht is gesloten bij de hand van wln. Tabe Bernardi;  

— Item hem te informeren op de prijs van de pannen, ten tijde van de verkopinge sampt de 

kwaliteit van dien; oft de overgelegde adnotatie(n) geschreven zijn bij Tabe Bernardi; 

— Neffens het touwwerk of de kwantiteit op de waardij daarvan 

— item neffens de vierdepart van Sake Feddes, hem te informeren op de waarde van het zelve 

pand schips. — Oft de helft van de zestiendepart van Fedde Jetzes schip Trijn, via Jan haar 

zoon is aangeerfd. en wanneer hetzelve is verkocht. (Beeindigd met:###) en verder op de 

volgende pagina na### : Wie de mede deelders zijn geweest van Reyn Sibes schip. 

— neffens de zede part van Reyn Jans schip; of de annotatie bij de hand van Tabe is geweest. 

---- De 269 carl gld van het erf van Jan de zoon van wijlen Trijn, en of Trijn deze staande 

deselve echte ontvangen heeft.  — Neffens de drie koeien hem te informeren op de hand van 

Tabe Bernardi.  

 

Claas Wales wonende aan de Oldemarkt; Domicilium citandi geeligeerd hebbende ten huize 

van meester Claas Schuiring; als universeel erfgenaam van Marten Hepkes; zijn broeder en in 

die kwaliteit res de proc. bij Griet Joachims dr. te Oldemarkt en Sytse Sytses te Scherpenzeel; 

als oom en curateurs van Marten Hepkes.  CONTRA       Sijne Asmus in Doniaga; 

voor hem en vanwege Hanke Sijtses.      Het  HOFF verklaart de impt mediate erfgenaam van 

Asmus Sijnes; en cond de ged Sine Asmus, in het 12

e

 artikel van zijn repliek, te stellen 

genoegzame vertekening, nopens de aanspraken van Baltus t..meijn.. (?) voor zijn , impetrants 

aandeel; ... hem de gerechte derdepart te doen volgen..  

143. 

Johannes Pieter Sannes impt        CONTRA       Reiner Frankes ged. en geexc. 

ongehouden te wezen de overgelegde verklaring (? op in te gaan?)  

Claas Jansz voor hem en als man en voogd van Trijn Douwe dr.; c.d.r.; o.v.b. goederen 

CONTRA       Marten Henricx als m.e.v voor Simck Gale dr. c.d.r te Jislum.; Botte Aedgers 

als m.e.v van Hylck Gale dr; op het Nieuwland; en Syouck Gale dr wed van Sytse Lyuwes 

op't Nieuwland.         Het  HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de 

Nederrechter; en recht doende bij gemeenschap van appel; doet teniet het vonnis van de 

Nederrechter; belangende het poinct dat na expiratie van de vijf jaren de originaal gedaagde 

tot de huizinge der eigen landen vreemde landen zoude zijn geprefereerd; salff vorder inhoud 

der voorschreven somma en cond. de appellant in de kosten. 

 

Goitsen Lamberts als volmacht van Rentse Datis en Brandt Thonis als voormomber over Date 

Teyes weeskinderen Tr.  CONTRA Popck Woltermans (?) te Kollum; als cur over 

de kinderen bij wijlen Jay Toppen.        Het  HOFF verklaart dat de pronunciatie van de 

voorschreven sententie haar voortgank zal hebben. oop de helft van de ene pondemaat lands. 

en nog een kindsdeel van de resterende helfte, reserverende de triumphant zijn recht bij 

nieuwe sententie; neffens zijn vorderen repesentatien(?). en om redenen compenseert de 

kosten. 

144. 

Albert Everts Boner, commies generaal der convooien          CONTRA         Epo Jansz Barels; 

voor hem en caverende voor Teedke Eernst dr.  de ged om de impt te garanderen neffens de 

obligatie 500 car. gld of anderszins dat bedrag te betalen 

 

Anne UUbkes voor hem en vanwege Anke Hessels dr. zijn huisvrouw; en als volm van Johan 

Wpkes zijn broeder          CONTRA        Johannes Rijspens vanw. Trijnke Jelle dr. zijn 

huisvr.        .......te namptificeren 750 g.gld. 

 

Syurd Coerts voor hem en als last en procuratie hebbend van Hid zijn moeder, voor haar en 
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haar minderjarige kinderen bij wln mr. Coert Harkes.en mede last hebbend van Dirck en 

Tseetse Coerts zijn broeders.          CONTRA  Ruurd van Roorda als voogd van 

Deytzen Heringa zijn huisvrouw. in conv en reconventie.  In Factis. 

145. 

Hijlk Adriaans dr huisvrouw van Hans Johannis burger in Bolsward, voor haar en haar man 

en als mede erfgenaam vam wln. Claas en Pieter Adriaans, haar overleden broeders; en in die 

kwal. universeel erfgenaam van Frouck Pieters haar moeder.      CONTRA 

Syurdke Pieters wed; Lot Guynge; Gerijt Pieters; Houck Pibes; Rinck Pieters dr. allen te 

Bolsward; Rinck Sijurds te Harlingen; Ane (of: Ariaan?) Syurds te Kollum; Jeesel Syurds te 

Bolsward; Buwe Syurds aldaar allen erfgenamen van Fed Wybe dr. en in die kwaliteit 

erfgenaam van Wln. Wybe Syurds en Sibbel e.l. ... niet ontvangbaar. 

 

Foppe te Grovenstens Rd.Ord. in dezen Hove       CONTRA         Eernst van Grovenstins en 

Gerland van Grovenstins voor zo veel nodig is geassisteerd met David van Gorle hun curator.        

....verklaart de baar tegens Eernst van Grovenstins executabel; en onde de conditien daarin 

uitgedrukt de impt te betalen 2628 g.gld en voorts niet ontvangbaar. 

146.    

Sibrand Jacobs te Aengium       CONTRA         Eernst Jan Simons wed. als grote moeder en 

geauth. over het weeskind bij wijlen Mathijs van Sloten.        Voor de commissaris, die hen 

zal verenigen en de rekening te sluiten. 

 

Wopke Jarichs burger in Leeuwarden;     CONTRA     Douwe Eelkes Popta.   In Factis. 

 

Waling Walings; Barthoud Dirks; Cornelis Gerbrands; en Jacob Stevens , last en proc. 

hebbende van de inwoners van St. Jacobi Parochie. en Waling Ariaans en Dirck Willems; 

Lenerd Adriaans en Haarend Willems in dezen volm van Sint Anna Parochie. 

CONTRA       De gedeputeerde staten      In Factis. 

 

Philippus van Tongeren als volm van de crediteuren van wln Willen Ariens in leven te 

Hallum           CONTRA         Claas Cornelis te Hallum, voor hem en vanw. Hylck Michiels 

dr zijn e.h.  

..onder de verklaringe van 11 juni 1602 ten processe geroerd, en mede in de conclusie van de 

impt geroerd, de impt de halve pondemaat met de vruchten daarop staande te .... oft 

anderszins tegen over dat die bij de impt worden genoten, en dat met schaden etc.. 

 

Zelfde eiser. zelfde gedaagden;.............. in faicten voor volgende commissaris. 

 

Philippus van Tongeren in voorgaande qualiteit.     CONTRA            Simon Feddes tot Ee in 

Do dl. en c.d.r. voor Hil Jacobs zijn echte huisvrouw.  In Factis. 

5 april 1603. 

Jfr Trijnke van Herringha; Homme en Doecke van Hettingaen Jfr Hijlck van Hettinga, impt. 

CONTRA 

Eernst van Harinxma Rd. Ord. en Anthonis van Hettinga in Warrega ged.  Het  HOFF cond 

Anthonis v. Hettinga een der gedaagden om hem te laten authoriseren tot curator van Doecke 

Homme en Jfr Hijlkien van Hettinga. 

 

Here Poppes voor hem en n/ux te Driesum, Gabbe Jans burger te Dokkum,       CONTRA 

Folkerd Epema en Tyemck Epe dr e.l.            In Factis. 

148. 

Lenerd Adriaans in St. Anna Parochie op het Bild als man en voorstander van Eemgen 

Barthouds dr zijn huisvrouw. CONTRA  Adriaan Cornelis zn Cuick te Franeker.en Doei 
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Philips zn B...... ? te Kollum            Het  HOFF   om de impt te betalen 200 car. gld.  etc. 

overigens niet ontvangbaar. 

 

Harmen Pieters te Arum,     CONTRA             Kenpe Claaszn. stiepvaar en conjuncta persona 

van Trijnke Juke dr en caverende de rato. in cas van appel niet ontvangbaar. 

 

Aesge Rabodus in Leeuwarden als cessie hebende van Bauck  Ids dr.  appellant.       

CONTRA    Pieter Andries uurwerkmaker, burger in Leeuwarden; en Reyns Tyesses dr. e.l. 

.. niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter. 

149. 

Op Huiden zijn bij mijn heren Haio van Roussel en dr. Gellius Jongstal beide gedeputeerden 

bij de staten van Friesland in de Rede gementioneerd; Dr.Johannes Saeckma als Raad 

Ordinaris en Dr Thomas Herbaius als Procureur generaal. Actum 16 april 1603. 

 

Dirck Hetmans, appellant;     CONTRA      Ju Wopkes. .... niet bezwaard.... 

 

Dirck Hartmans en Brecht Harings dr. en Joost B...tes hem voegende voor zijn interesse.  

CONTRA         Sasker Isbrands c/u;    .......peremptoir te antwoorden. 

 

Marten Andries te Kollum als cessie hebbende van Epe Jans Barels impt          CONTRA 

Claas Uulkes te Kollum, voor hem en als goed ge... voor Trijn zijn huisvrouw. 

..... te namptifceren 128 dalers......    

 

Geb Meinsma te Buitenpost impt     CONTRA      Georgius Itsma te Kollum en Benne Sickes 

te Grijpskerk (?) gedaagden;       .... niet ontvangbaar; onverkort de kinderen van wijlen Eept 

Meinsma hun verzoek ..... 

150. 

Jan Matthijs, Clerk der griffie van dezen Hove; als voogd van Auck Pieters dr zijn huisvrouw; 

en mede vanwege Ewa zijn dochter.  CONTRA       Elisabeth Versteveren.     In Factis. 

 

Eeb Sythie dr; geadsisteerd met Gerbrand Dirks te Wyelsrijp;      CONTRA       Wijbe 

Willems; Dedde Tyerks in Uitwellingerga; als man en voogd van Trijn Willems dr. zijn 

huisvrouw; Outger Jans te Oppenhuizen c.s.      In Factis. 

 

Doekle Gerrijts en Pietrick Roloffs e.l te Bozum.   CONTRA     Reenck Gabbes en Meints 

Gerrolds dr. ..cond Reenk Gabbes te namptificeren 500 g.gld. 

 

Pieter van Coelen burger in Leeuwarden.     CONTRA     Sacharius Tiseman (?) als vader en 

leg  adm van zijn kinderen bij wln Margarethe en aldus erfgenamen van Margaretha.  

.....bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard.  

151. 

Jacob Schouten      CONTRA       de Gedeputeerde Staten van Friesland;      ... de ged met zijn 

presentatien te mogen volstaan en de eiser niet ontvangbaar. 

Andries Claaszn en Jan Jankes c/u; c/u; als universeel erfgenamen van Tyaard Sinnes hun 

vader; voor zich en onder verband van goederen; cav. de rato voor Sicke Claas mederechter 

van Barradeel; te Wijnaldum; en Heyn Claas te Beetgum als erfgenamen van Claas Simons 

hun vader; Jacob Claas tot Hennaard vanwege Trijnke Intse dr. zijn huisvrouw; Simon Intse 

dr huisvrouw van Piecke Bauckes; te Hilaard; Intske Intse dr huisvrouw van Syouke Hessels; 

te Stiens; Rijurd Intses te Oosterlittens; als voormomber over Ancke Intse dr.  Hessel Piers als 

vader van Intse zijn zoon geprocreerd bij Sijke Simonsdr.   CONTRA         Trijn Gerrijts 

dr. Triumph.    In Factis  
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Geert Joachims te Oldeholtpade; mede adsessor van Stellingwerf Westeinde; als 

intervenierend voor Harmen Pieters en Lijkle Joachims.  CONTRA      Dirck Barten als m.e.v. 

Sipcka Anke dr.  

152. 

Meyerd Meyerds Haarsma te Oostermeer; voor hem en het recht van scheidinge en deling 

hebbend van de andere erfgenamen van Wijlen Aarend Oetszn ; en Houck in tijden 

echteluiden; zijn oudevader en oudemoeder; en mede van wijlen Mr. Freerck Arents, zijn 

oom, die cessie hadde van Geert Feycke dr.      CONTRA 

Halbe Sickes als oldevader en Claas Pontiani als crediteurs, respectievelijk over de nagelaten 

kinderen van Hetse Foockes en Trijn Halbe dr. 

Het  HOFF verklaart de baar in kwestie executabel; en cond de gedaagde voor zoveel in hem 

is om de impetrant de drie vierde parten van Hartsma zate met de huizinge, bepotingen en 

plantagie sampt zijn voordere anpart en bovendie uit de vierde vierdepart van de vs. zate van 

3 phs gld jaarlijkse eeuwige rente bij provisie te ontwijken; te relaxeren en te laten volgen; en 

om redenen compenseert de kosten. 

 

Sipcke Hommes zo hij procedeert;       CONTRA      Jan Gerkes.   gunt partijen de tijd hun 

productien te mogen doen...... 

 

Gerbrand Simons cum uxore;      CONTRA     Jeltse Rienks.    .... te namptificeren 200 g.gld. 

 

Henrick Roeloffs gezworen bode van Dantumadeel;    CONTRA 

Tsumme Jans te Ee; voor hemzelven en als cur. over Sibbel en Atke zijn twee zusters; Hille 

Oenes als man en voogd over Beydts Johannes dr. zijn huisvrouw; en onder verband van 

coederen en de rato caverende voor Wijlen Johannes Tzummes hun overleden vader. In 

Factis. 

153. 

Anne Tyerks te Westhem en Brand (?) Dirks te Nijhuizum n/u;     CONTRA     Syurd 

Wopkes.  

Georgius Itsma als voogd van Doedke Hebma (Hobma?)  zijn huisvr. en c.d.r.   CONTRA 

Auck Carels dr; en Binnerd Sappema en Saas Sappema als erfg v. Reyn Sapma; hun vader   

.... rejecterende de overgelegde exceptie, cond de gedaagden de kosten schaden etc te betalen. 

 

Pier Dirks en Watse Annezoon voor hun zelf; en Johannes Edes als leg. adm. tot Sibbel Anne 

dr. zijn e.h. Triumphanten;      CONTRA     Lolle Pieters zn;   Taecke Tsummes voormombers 

over Jelte  Heres weeskinderen.   In Factis. 

 

Dirck Pibes te Hijum als man en voogd Ferck (?) Pieters dr. en Meyn Jeppes als voogd van 

Hil Pieters te Ferwerd; en Berend Pieters Req.        CONTRA 

Jan Auckes vanwege Syts Hoecke dr zijn e.h en Jan Auckes als cur over Freerck Hoekes te 

samen erfgenamen van Hoecke Joost zn.   rejecterende de exceptie.... peremptoir antwoorden. 

154. 

DE EERSTE RECHTDAG NA PASEN IS GEWEEST DE DERDE MEI 1603. 

 

Jacob Jeppema         CONTRA        Tet Jelke dr.  

Te compareren voor dr Rembertus Ulenburg, ........ indien niet binne drie dagen peremptoir op 

partijen goederen te informeren....  waarna binnen drie dagen recht zal worden gedaan. 

4 mei 1603 

Henrick Alberts en Martien Focke dr. e.l.       CONTRA       Gijeld Smidt te Berlikum; onder 

submissie van goederen en c.d.r voor Remcke Sipkes executeur van Kollumerland. In Factis. 
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Boele Roelofs Triumphant;      CONTRA    Pieter, Anne Meines als volm voor Oude Trijne. 

In factis. 

 

De erfgenamen van Johannes Frankena, impt en van Brieven van executie.       CONTRA 

Elsien Ludovicx dr. in de naam en vanwege het miserabele kind getogen bij wijlen Lous 

Eigels haar overleden man, te Emden en Lyeuwe Bauckes als man en voogd Anna Louis zijn 

e.h.  In Factis. 

155. 

Oenke Claeys te Echten voor hemzelven en als conj. pers. procuratie hebbende van Jessel 

Renke huisvrouw, zijn moeder en Waeb Cleijs dr zijn zuster.  In Factis. 

 

Jacques de Valk en Enne Pieters dr. voor haar zelf en in de naam van Tied Pieters dr. en Claar 

Simons dr. hun respectieve huisvrouwen, en c.d.r.    CONTRA 

Kempe Jeltis c/ux.        Peremptoir te antwoorden. 

 

Syeurd Lyuwes in Paesens in Dongeradeel; als voogd van Frouck Willems dr zijn e.h. en als 

voormomber over de kinderen van Ail Wybrands dr. bij Claas Martens in echte getogen.  

Beentse Hermans te Driesum; als voogd van Bauck Wybrands dr. en in de qual. mede 

erfgenaam van Auck Jarichs dr. hun moeder en oudemoeder.        CONTRA 

Freerck Roeloffs wonende onder de klokslag van Raard.            In Factis. 

 

6 mei 1603. 

Paule (?) Frans zn burger in Bolsward, unv en vanwege His Lamberts dr. zijn huisvrouw; 

mede erfg van Trijn Tyards dr. Wed van Hidde Feyckes en mede voor de andere erfgenamen. 

CONTRA:   Goslick Meinerds voor hem en als vader van de kinderen.  Te namptificeren 150 

g.gld 

156. 

Auke Eelke dr te Koudum;       CONTRA         Anne Inte zn; als broeder en conj pers van Jan 

Inte zn; en als volm van Pieter Ewes; geauth. cur. geord.  bij het gerecht van H.O. ........ dat de 

helfte van de somma van 119 car.gld 2 strs en 12 penningen; haar voortgang zal hebben; en 

nopens de huisraden en percelen ord. partijen wederom te compareren; die hun zal 

ontscheiden indien hij kan; indien niet laten verkopen.... 

 

Magdalena Jans huisvrouw van Rienck Oentses binnen Leeuwarden;    CONTRA 

Jfr. Margaretha Syrxgema.(!)  ged.    In Factis. 

 

Doytse Ritserds burger in Leeuwarden app.      CONTRA     Monte Douwes in Engwier, cur. 

over Anna Douwe dr. innocent zijnde; en Marten Erts zn (?) voormond over Anna's 

weeskinderen. 

157. 

Aacht Benedictus'  wed voor haar en de kinderen. Triumphant.     CONTRA        de Ged. 

Staten.      Het  HOFF taxerende de schaden en interesten ter summa van 64. car. gld en 14 

strs; en dat deze haar voortgang zal hebben.  

 

9 mei 1603. 

Jr. Willem van Zuilen van Nijeveld voor hem en vanwege de erfgenamen van wijlen Francois 

van Sneeck (??) in leven burgemeester van Utrecht; c.d.r en onder hypotheek zich 

sterkmakende...       CONTRA           Harmen Hendriks op 't Schoter Heerenveen. 

Het  HOFF verklaart de opzegginge der gedaagde uit kracht gedaan te zijn; en cond hem, ged. 

de venen ten processe geroerd, sedert het begin van het jaar 1601; alsmede de venen bestaat 



330  

aan te tasten; vrij los en ledig te verlaten; met schadeen en interesten etc...... Ordonnerende de 

procureur generaal .... het recht te bewaren.... cond hem in de kosten van de processe;......  en 

aangaande de vorderen eis van de impetrant, ord hen voor de commissaris....   POINCTEN: 1. 

Oft de gedaagde kwalijk tegens partijen contrarie ende niet naar veens order (   )venen heeft 

gegraven.     2.. in dien ja; eigentlijk in wat voegen en poincten.   3.    hoe groot de schade of 

interesten op ieder punt is.     3. Hoe veel (mannen?) aan de gegraven  wijk ; mede de diepte 

en wijdte.     5.  Hoe groot zijn de interesten of schaden vandien.   6. Wat venen de impetrant 

gedurende het contract van huringe aan de gedaagde en (elders ?) recht heeft of aan anderen 

verhuurd heeft. 

 

Monte Rinkes te Warns applt      CONTRA     Douwe Olpherds op Harich. 

...... te niet het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sent de orig eiser niet ontvangbaar. 

158.  

Mathijs Rommarts impt         CONTRA           Wybrand v. Ailwa voor Anthonis zijn zoon. 

Te compareren..... hen te verenigen.... zoniet , hem informeren op de faicten. 

 

Cornelis Sickes als voogd over Jouck Pieters dr. en cessie hebbende van Claas Simons, voogd 

over Franske Pieters efgenamen ex testamente van Hylck Oenthiema.   CONTRA 

Pieter Dirks te Sint Anna Parochie.   ... te namptificeren 202 g.gld. 

11 mei 1603 

 

Dr. Hector Reen voor hem en voor Meile Jensma zijn zwager.      CONTRA 

Tading van Adeelen.   onthoudt hem van het aanbrengen van zijn verzoek; condemneert hem 

in de  kosten. 

 

Gyeld Eintes en Oedske zijn huisvrouw in Drachten   CONTRA    Lyebbe Eintes.   

Niet ontvangbaar, doch reserveert Oedske te gelegenertijd haar recht...   

159. 

Tonis Hermans te Sneek voor hem en voor Syouck Gerrijds dr. zijn e.h.        CONTRA 

Ept Meynds voor hem en onder verband van goederen cav. de rato voor Griet Jans dr zijn e.h.  

....te namptificeren 119 dalers.   .... 

 

Eelck Douwe dr.  wed. Rienk Aukes (Aikes?) als cessie hebbende van Rienck Gales en Mints 

Gerrolds dr. impt;       CONTRA       Syurd Sybrands te Bozum.  te namptificeren 163 g.gld. 

 

Pieter Simons Req.   CONTRA   Jfr. Helena van Bunau. nagel wed van Wilco van Holdinga.  

Ontzegt hem zijn verzoek en cond. hem in de kosten. 

12 mei 1603. 

Feike Epes Engd..... nie( Ens?) burgemeester te Franeker , als man en voogd van Aat Jens dr, 

zijn e.h.  en cav. de rato.      CONTRA     Ariaen Pieter Bouwens te Onze Lieve Vrouwe 

Parochie. 

 

Jeroen Wijchers wonende in Oudega;   CONTRA    Freerck Lamberts wed van wln Douwe 

Gijelds; als leg. adm v.d. kinderen.    ... niet ontvangbaar.   en in de kosten.  

160. 

Dr. Ulpianus Ulpius voor zich en voor Tyaerd Wpkes en Meile Binnerds.   ... de impt te 

betalen 607 car. gld 11 strs 12 penningen; met schden .... en comp de kosten. 

 

Jan Lyuwes tot Pingjum voor hem en zijn huisvrouw;     CONTRA     Eelke Tyepkes Aldaar. 

 

Sicke van Dijcxtera geauth. cur. over Rents gewezen dienstmaagd van Tonis Claas zn 
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Hollander, wonende te Huizum. en haar kind.     CONTRA     Tonis Claes vs.   om uit de 

goederen van Claas zijn zoon het kind te alimenteren; en de kosten van de kraam .... en haar 

tot oorzake van de Defloratie te betalen 50. car. gld. en om redenen compenseert de kosten.  

 

Tonis Romkes burgemeester in Leeuwarden;   CONTRA Jan Bontemans en Willem Bartels. 

I.F. 

 

Sicke Sibrands te Scharnegoutum; als man en voogd van Jelke Foppe Syollema dr.; zijn e.h.   

CONTRA     Sicke Jetses.       In Factis.   

161.      

14 mei 1603. 

Jacob Jacobs burger in Dokkum;    CONTRA    Jan Minnolds mede aldaar burger. 

te betalen van de injurien 8 g.glds; en voorts niet ontvangbaar. 

 

Feite Simons en Tyerck Tyercks als cur over Grietke Dirks dr. bij wln Dirck Lyuwes en Gees 

Harckema geprocreerd.    CONTRA     Thewis Pieters.   

... de ged. te gehengen en te gedogen dat de executie van het decreet ten libelle genoemd, haar 

voortgang zal hebben.   ... voor de geboden kooppenningen onder korting van 16 goudgulden 

van ijder gulden jaarlijks vanwege de renten de gedaagde vanwege zijn overleden huisvrouw 

competeert; mitsgaders hetgene meer bij de impt op ten selven termijnen betaald is; voorts 

niet ontvankelijk.   

 

Marij, Lyuwe dr. Beima binnen Leeuwarden.  CONTRA Jfr. Jel Beima; onder benificie van  

inv. van wijlen Syurd Beima; haar zoon.   In Factis. 

 

Douwe Feyckes te Leeuwarden; als gepref. crediteur van Feycke Douwes zijn zoon.  impt.    

CONTRA    Auke Jeronimus te Bornwerd.    In Factis. 

162. 

Ida Foppe dr.     CONTRA     Dirck Tijss als transport hebbende; van Tijs zijn zoon.  

.... te compareren voor de commissaris.... POINCTEN:   Oft de gerechte helft van 700 g.gld. 

en de interesten van dien gemeld in de somma van 23 dec 1598 betaald is.  – Idem, door wie, 

wanneer en wat penningen oft ....    – Ende oft niet de honderdvijftig g.gld gementioneerd in 

de somma van 15 maart 1600 zijn resten van de vs. sententie. 

16 mei 1603. 

Carel Douwes als cessie hebbende van Jan Sems cum uxore. die cessie hadde van Pouwel Lou 

en zijn huisvrouw.     CONTRA Jan Bonteman.    Te namptificeren 172.g.g 16 st 10 p 

 

Doytse Hotses op het Aemeland;    CONTRA    Tyard Lyuwes Burgemeester en rolmeester; 

thans Rentmeester der stede Bolsward; als lasthebbende van de gemene erfgenamen van Epe 

Uuptds (Wijes?)   

163. 

Syuck van Wyngie en Lisck van Hesselinga;    CONTRA    Feye van Aelwa voor hem en 

voor Aelke van Galema zijn huisvrouw.     In Factis. 

 

Douwe Maury  impt    CONTRA   Mamme Everds als man en voogd van Syu Buwes zijn 

huisvrouw.    In Factis. 

15 mei 1603. 

Nanne Reins te Terzool.    CONTRA              Jan Aeukes Grietman van Lemsterland.    ...de 

ged om de impt te betalen 23 car. gld. met.. schaden enz. 

 

Sibren Saekles te Itens voor hem en zijn huisvrouw.   CONTRA    Jan Jans zn en Sibbel Hans 
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dr te Menaldum.   ... cond de gedaagden te samen en elks voor het geheel te betalen 300 g.gld. 

 

Tyaard Fons    CONTRA    Jelke Hommema en Nijske en Trijn, Lyuwe Fons dr.    In Factis. 

164. 

Bouke Peters reducent;    CONTRA    Fredericq van Voort.  excipient ...........het  HOFF 

releverende de geexcipieerde tegens alle omissien, rejecteert de exceptie en cond hem 

peremptoir te antwoorden.   

 

Imck Sents Triumphant;    CONTRA    Wytse Beima te Franeker; voor hem zelf en Pieter 

Harkes in zijn kwaliteit als erfgenamen van wijlen Syurd Beyma zijn vader en respectieve 

oudevader.      In Factis. 

 

Offke en Jelger Feitsma als geord. cur. over wln Jr Hessel van Meckmans weeskinderen.    

CONTRA     Balthasar Henrici in zijn qual.    In Factis. 

 

Claas Wabes   CONTRA    Sijne Asmus    In Factis. 

 

20 mei 1603. 

Marten Rienks op Rinsumageest.     CONTRA    Solcke Gerrijds op de Leye.   

Het  HOFF doende recht ten principale cond de ged. om de impt te betalen 50 c.ld. met 

schaden    etc.    165. 

 

21 mei 1603.   

Jacob Jeppema        CONTRA     Tet Jelke dr.    

Het  HOFF cond de requirant om zijn linnen en wollen klederen te laten volgen en te gedogen 

dat de andere percelen hem alleen competerende door de gerequireerde voor de commissaris 

voor de zijne alleen aan te geven met het golden Signet en de goldene tandestoker sampt alle 

partijen van goederen voor gemeen beschreven en bevonden dezes, ende t'groen tafelscleed 

van twee ellen, de zes lich wechlijke kussens te garen     ....   alle het linnenwerk sampt 

t'bawete (?)  en twee rode mans stoelen met de wapens van beide partijen in versekeringe 

worden geholden  zo lange het principaal proces voor de commissaris ..ge....... zal zijn of 

anderszins gedisponeerd.  ontzeggende de req. zijn vordere verzoek en om redenen 

compenseert de kosten. 

 

Lyuwe Sytses als volm van Jfr. Anna Clant; wed. wijlen Albert Horenkes; voor haar en als 

leg. tutrix van haar kinderen; en mr. Benne Meinsma Rd. Ord. in de Hove; als oom en conj. 

pers. van de  kinderen van wijlen Foppe Meinsma zijn broeder en mede vanwege Barbara 

Liphart wed. wln. Foppe Meinsma; en de vs. Meinsma en Lyuwe Sytses in hun qual. als 

geinteresseerde personen en voorts vanwegen de compagnie waaraf de vs, Horenkes en 

Meinsma hoplieden geweest zijn.  en onder hypt van goederen     CONTRA              Jan 

Willems burgemeester te Harlingen. Het  HOFF cond de gedaagden om de impt resp te 

betalen de somma van 2000 car. gld. ; salf deductie van't gene door Albert Pieters zn. betaald 

is aan de impt hun voorschreven mans, ofte de vs. compagnie.  

 

166. 

Minke Alberts te Kollum; appellant     CONTRA   Goytzen Lamberts aldaar.   In Factis. 

 

Aarend Jacobs te Delft , brouwer; als hebbende adsignatie van Ryurd Piers en Elisabeth 

Gelkens dr.    impt  CONTRA    Pieter Pieters in Sloten c.d.r voor Jantien Harmens dr zijn e.h. 

en    Ryurdt Pierszn Bandt burger te Leeuwarden; voor hem en voor Elisabeth Gerbens dr zijn 

huisvrouw.        Het  HOFF cond Pieter Pieters in zijn kwaliteit een der gedaagden om de 
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impetrant te betalen 400 car. gld met schaden en interessen; sedert de litescontestatie; ... 

voorts niet ontvangbaar; onverkort de impts recht tegens Pieter Pieters zn. 

 

Renner (Reiner?) Romkes te Dokkum; als man en voogd van Jantien Jelmers zijn huisvrouw; 

en c.d.r.   CONTRA    Gabbe Sapes als volmacht van het weeskind van Gerloff Jippes 

(Jeppes)  ........ de ged de impt te betalen de helft van 235 g.gld ... met schaden etc. 

 

166. 

Harmen Jans te Holwerd als voormond over Hans Sickes impt     CONTRA      

Kempe Tabes te Holwerd onder genoegzame satisfactie intervenierende voor Anke Douwe dr. 

Het  HOFF cond de interventeur aan de impt te betalen in de 22

e

 artikel van zijn presentatie 

genoemd, de somma van 23. g.gld. 17 strs en 8 penningen. op de 1

e

 mei 1601 verschenen; en 

gelijke somma alle volgende meidagen als interest van 337.g.gld en 14 strs. zolang de zelfde 

hoofdsom onder hem is.   etc. 

 

Rixt Ebe dr te Sneek    CONTRA     Dirck Gerbens burger en steenhouwer te Sneek.   

Het  HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie cond. de 

geappelleerde originaal ged. om de appellante te betalen 5 car. gld. onder deductie van 21 ½ 

str. met schaden en interesten; neffens de andere 5 g.gld haar recht tegens Anne Pieters; des 

geappelleerde's huisvrouw. erfgenamen; mitsgaders de 20 g.gld. vanwege Aeuke Syurds 

sterffhuis volgende haar presentatien. en comp. de kosten. 

 

Here Andries zn Sweyns burger binnen Leeuwarden als conj. pers. van Jan Feykes zijn 

zwager mede te Leeuwarden; en in die kwal mede erfgenaam van Jacob Vleyschouwers wed. 

applt     CONTRA     Jan Jacobs Vleyschouwer.  Bij het vonnisse van de Nederrechter niet 

bezwaard. 

168. 

UUlcke Roelofs en Frouck Henricx dr e.l impt.      CONTRA     Syurd Emkes en Griet Jacobs 

dr. te Oudega. ged. 

Het  HOFF cond de ged de impt onder de presentatien in het libel gedaan, te betalen 150 g.gld 

en dienvolgens hun beesten zo lang uit de landen te nemen; en de impetrant te laten gebruiken 

ter tijt dat de vs. penningen betaald zullen zijn met schaden etc.   

 

25 mei 1603. 

Gijsbert en Harmen Aesges gebroeders en Sipcke Frans zn als voogd over Griet Aesge dr. zijn 

e.h.  en caverende de rato onder verband van goederen;      CONTRA    Haie Michiels te 

Harlingen.       Het  HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie 

recht doende cond de geappelleerde oroginaal gedaagde om voor de helfte het land in de 

proceduren genoemd, voor zoveel hetzelve bij de zate bevonden zal worden; groter als twee 

pondematen te wezen; de impt te betalen met 150 g.gld naar advenant de pondematen te 

rekenen met schaden etc.  en voorts niet ontvangbaar. 

 

Reyntsch Idse dr. wed Jan Syurds in Nijland; applt    CONTRA    Gatse Pieters burger te 

Workum; als man en voogd van Taed Sicke dr. zijn e.h en c.d.r.     In factis 

169. 

Joannes Tsummes impt    CONTRA    Jfr Doed van Donia wed. van wln. Oene van Wytsma 

te Birdaard.  Te compareren voor de commissaris .... geen poincten.   

 

Hercke Poppes smid te Kollum; als voogd voor Anna Hoeckes zijn e.h.    CONTRA 

Hille Oenes Smid te Westergeest.  voor hem en vanwege zijn huisvrouw. 

26 mei 1603.  
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Jeb Sytses wonende in de Broek als volm. van de jongste kinderen van wln. Haitse Jetses; 

Pieter Benedix; Botte Feckes; uit naam van Sibbel Tyebbe wed. vanwege haar kinderen; 

Herte Aukes en Anne Takes en Tade Innes.zn ende Wijbe Gosses alle als respectieve crditeurs 

van Jetse Haitses; in tijden e.l.     CONTRA 

Alle Oeges als voormond en curator over de onjarige weeskinderen van wln. Syrck van 

Meilema en mede vanwege Syrck van Meilama de jonge.      ... de ged. te doen rekeninge 

en bewijs van reliquia die wijlen Syrck gehad heeft en de impt te laten volgen onder de 

gepresenteerde cautie; en met schaden etc.   

170. 

Jacob Hessels gewezen voormond over Maike Douwe dr.    CONTRA 

Jan Willems schipper en burger in Harlingen; als m.e.v. over Eelk Folkerds dr. en cav. de rato 

voor Folkerd Pieters zijn huisvrouwen vader; en Andries Folkerds resp. bestevader en alle bij 

wille van de vs. Folkerd; erfgenamen van wijlen Maike Douwe dr. bij Gees Folkerd Dr. 

geprocereerd.     ....niet bezwaard...... 

 

Belij Pieters als moeder en wett. adm. over Foppe Pieters en mede onder hypt. van goederen 

mede cav. de rato voor de andere erfgenamen bij Pieter Matheus in echte getogen; en de 

andere bloedvrienden van Auke Wijgers.     CONTRA    Hotse Algers mede schepen deser 

stede en als voormond over Reiner Jelgers weeskind.  In factis. 

 

Gosse Pieters wonende in Oldetrijne;     CONTRA     Pieter Annes ged.   In Factis. 

 

171.  

Dirck Hillebrands, burgemeester te Harlingen als man en voogd v. Aalke Minne Mellema dr.    

CONTRA         Minne Lyuwes Mellema burger te Franeker en mede als vader en wett voorst 

van zijn impotente zoon Otte       ..... te procederen tot de ontscheidinge onroerende goederen 

van wijlen Ida Otte dr ; en de impt. te laten volgen de gerechte derdepart met profijten en 

emolumenten; onverkort de ged. zijn recht aangaande de 500 car. gld en anders hem uit zake 

van t'accord ....   en zijn defensien ter contrarie  en compenseert de kosten.   

Hendrik Sa(w?)es burger binnen Harlingen    CONTRA        De Magistraat van Harlingen en 

de Ged. Staten van Friesland.      .... cond de magistraat om te betalen de schade bij hen door 

het aff breken van de zoutkeet; in de proceduren geroerd gehad en geleden en tegen de ged. st. 

niet ontvangbaar. onverkort het recht van de magistraat tegen de heren gedeputeerden.  

 

27 mei 1603. 

Sicke Sibrands Adama te Scharnegoutum; en Douwe Hans Manningh(a) als geauth voormond 

over Pieter en Jelle de twee jongste weeknn van Hans Pieters impt     CONTRA    Jan Jans 

van Groningen en Sibbel Hans dr. e.l. te Menaldum. 

172. 

Sas Herckes cum uxore Req.     CONTRA   Aarend, Frans Wabbels.   gereq, 

... alsnog de tijd van 2 weken om hun produktie te mogen doen....  

 

Marck Hankes applt    CONTRA   Freerck Sipkes     In Factis. 

 

Tseets Jans dr e.h. van Ede Reyns te Harlingen; voor hem en zijn kinderen bij Andries 

Gerleffs.     CONTRA    Atte Claass zn te Boxum.        Het  HOFF taxerende de landhuur op 2 

g.gld min 7 strs s'jaars; voor ieder pondemaat; en haar voortgang zal hebben.... 

 

Ewo Allema Allema proviandmeester binnen Coevorden.  CONTRA     Harmen Harmens 

geapp.    ... ontzegt hem zijn verzoek   ...  en gehouden zal zijn borge te stellen voor de 

kooppenningen... 
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Minne Mellema burger van Franeker; en  HERMANUS DOMAN   postulant der selver stede 

als geeligeerd curators over de goederen van Allard Ottes mede burger aldaar.     CONTRA    

Rijck van Oostum en voor zo veel node Otto Claas zn haar zoon ged.  De olde proceduren te 

vervolgen; (173.) en wat zij menen op Allard Ottes goederen voor rechten te hebben voor den 

hove opnieuw te institueren.  

 

30 mei 1603. 

Taedts Frans dr wed Wln Cornelis Pieters voor haar en als leg adm voor de kinderen     

CONTRA    Sibrand van Waltha te Weidum.  Ged.     ... de ged te betalen de helft van 1553 

g.gld 7 str en 6 penn. in een partije en nog 165 car. gld 7 strs  in een andere partij; met schade 

en interesten; onverkort zijn recht tegen Tziesse Hebbes nopens de helfte van 156 car gld.   

etc. 

 

Mr Dominicus Oedsma subpoost en advocaat voor dezen Hove als cur. lit. vanwege Jr. Pieter 

van Waltha en Jfr. Luts van Wartha huisvrouw van Tyerck Herema.    CONTRA 

Anne Claass te Wieuwerd. ... rejecteert de exceptie...cond de ged. te antwoorden. 

 

Reinier Rinnerts burger binnen Leeuwarden Triumphant van brieven v. executien.     

CONTRA    Jacob Harmens burger te Leeuwarden. gecond en opposant; Maike Mellis zijn 

huisvrouw als het recht hebbende dooe cessie van Henrick Henricxzn Sonnius protestant en 

de vs. Sonnius koper en tesamen gedaagden.       Het  HOFF adproberende de besognien van 

de deurwaarder; daarop decreet ordonnerende dat de koop van de halve huizinge daarin 

geroerd, de somma van 170 Car. gld volgens de akte van condemnatie (174) d.d. 7 maart 

1599; nog eenmaal over de kerke en het gerecht geproclameerd zal worden; op de 5

e

 juli 

eerstkomende; de gesuccumbeerde zulks te gehengen en te gedogen; etc. 

 

Meinte Freerks te Herbaium; in de naam en als cessie hebbende van Fedde Douwes in 

(Wraadsche ) Bayum. en als voormond van Kempe Obbes.        CONTRA      Tite Baard secr 

van Menaldumadeel.      Het HOFF verklaart de impt geprefereerd te zijn op de koopschat; 

van de 6 pm. ten processe geroerd; cond. de ged die de impt te laten volgen en ontwijken met 

schaden etc. 

 

Sibrand van Waltha te Weidum als volm van de erfgenamen van wijlen Menne van Holdinga.  

CONTRA        Douwe Lyuwes te Nijkerk in Dongeradeel    ... alsnog niet ontvangbaar..... 

 

Rommert Sickes, schrijver van Hopman Frederik van Grovenstins compagnie.  niet bezwaard 

bij het vonnis van de Nederrechter.   

175.  

(Doorgehaald) Cornelis Huiges Galle burger in Leiden    CONTRA Dr. Laurens de Veen voor 

hem zelven en als voormond van zijn kinderen bij Aalcke Valck zijn overleden huisvrouw.  

 

Auke Jelles Appellant;     CONTRA    Henrick Henricx en Geuwke Joukes    ... niet 

bezwaard.... 

 

Mr. Eecke Isbrandi Isbrandi (2x) als volm voor de erfgenamen van Jacob Sixma geresumeerd 

hebbende de proceduren bij Tyalling Sixma voor hem zelven en Hessel Douwes Epema in de 

naam van Eelck Sixma zijn wijff; en Tyepke Iges Sickema vanwege zijn kinderen bij Jel 

Sixma  zijn wijff; allen erfg. van wln Jacob Sixma.     CONTRA     Barbara Jans Jacob Sixma 

zijn wed.     Het  HOFF cond. de ged aan de impt te betalen de helft van 1400 car. gld. met 

schaden en interesten; en in reconventie recht doende te compareren voor de coomissaris.....  
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POINCTEN:  — Wanneer Jacob Sixma is overleden; (176)   — oft de kosten op de uitvaart 

en mede in crachte dezelve gevallen, bij Barbara Jans betaald zijn naar inhoud van de 

kwitanties J.S. en T. getekend en naar inhoud van de artikelen 1,3, 15, 19 van de overgelegde 

specificatie.  

— Uit wat oorzaken dootschulden procederende (?) daaraff; mede kwitantien M en N wordt 

mentie gemaakt. — Zal de comm. hem informeren op de vordere inhold van de specificatien.  

— Oft de penningen daarinne geroerd; sampt de kwitantien H; L; P en W in dorso, van welke 

staat nota's 1 en 3 zijn betaald. bij Barbara Jans; uit haar goederen.    — Oft de betalinge dezer 

percelen alle oft meerendeel te voren nooit in rekening is gebracht oft anders rechtelijk of 

vrundelick is affgedaan.  

177. 

Abele Gijsses en Marithien Jans dr. e.l. te Dokkum.      CONTRA      Riemer Tzummes en 

Griet Tonis dr. e.l te Leeuwarden; en Hercke Poppe en Anna Poppedr. e.l te Driesum. 

Het  HOFF doet teniete de uitspraak van preferentie en bij nieuwe sententie recht doende 

verklaart de appellanten volgens hun overgelechte instrument; voor de gerequireerden ge 

prefereerd te zijn; op de goederen van Botte Gerrijds en Sjouk Balthus dr. ; en cond. de 

geappelleerden de app. te laten volgen de ontvangen penningen.  

 

Foppe te Grouwstins, raad Ordinaris; Triumph.     CONTRA     Jouck Hoite dr. te Berlicum; 

voor haar zelven en als moeder en wett. voorstanderse van Simon. Sibrand en Hoite haar 

kinderen bij Pieter Simons geprocreerd.     In Factis. 

 

Cornelis Huigens  Gale(     )    CONTRA Dr. Laurens de Veen voor hem en als voogd van zijn 

kinderen bij  Aalck Valck zijn overleden huisvrouw getogen. te namptificeren 100 pond 

(=100 car.guldens) 

 

Feike Orks te Weidum; voor hem en c.d.r. voor zijn huisvrouw;     CONTRA  Henrick Coenes 

op het Bild.     In Factis.   

178.     

1

e

  juni 1603.  

Johanna Jacob Canters dr.     CONTRA     Dr. Otte Swalue als voogd v. Anna Tiemens dr. 

zijn eh.     Het  HOFF cond. de ged. de impt. te betalen een derdepart van 4 g.gld. jaarlijks 

sedert 30 jaren, afgezien wat er reeds op betaald is en voorts een gelijke deel levenslang; met 

schaden etc.    

 

Marij Dominicus wed Dirck Dijes te Arum; als wett .voorst. van Dije Dirks haar zoon.  

CONTRA       Heyn Lijuwes te Arum:    ... ter zake van de verslimminge (?) van de landen te 

betalen 119 car. gld en voorts niet ontvangbaar. 

 

Nicolin de De Salientis (?) tafelhouder te Harlingen Req.     CONTRA     Pieter van Buiten 

notaris te Harlingen als geauth. cur. over de kinderen van Oratio Provana en Catalina Salicetis 

(?) in tijden e.l.       Het  HOFF verklaart de Requirant voor de helft eigenaar van de .... tafel 

van lening binnen Harlingen met de aancleef en gerechtigheid vandien, sampt de halve 

huisraden oft mobilen; welke verhaald zijn uit de sterfhuize van Oratio Provana ; te 

competeren de somma van 4014 ponden Vlaams, 9 schellingen 10 groten.(pag. 179) en de 

halve inboel van huisraad te laten volgen en doen hebben alsook het bovengenoemde bedrag; 

met schaden en interesten; en onverkort de gemene crediteuren van het sterfhuis elk 

particulier in preferentie ... en om redenen compenseert de kosten. 

 

Frederich van Vervou hoofmeester van zijne Genade.   CONTRA   Jfr. Anna van Mockema 

wed. Vervouw.      .... onder eed van calumnia te antwoorden..... 
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Simon Martens te Hindelopen voor hem zelf en als leg. adm. van zijn kinderen bij Doed 

Alberts getogen.  Impt      CONTRA      Jelger Everds en Brecht Everds dr.  te Hemelum en 

Brecht Ale dr. als kind van Jarich Everds.  te Harlingen als erfg. van Evert Jarichs.      .... 

rejecteert de exceptie en op de eis te antwoorden. 

 

Rints, Taecke Taeckes wed. als wett voors van haar kinderen bij de vs. Taeke       CONTRA      

Epe Thomas; .....te namptificeren 800 g.gld. 

180.  

Fedde Cornelis op de Jouwer; als voogd van Froeck Meine dr. zijn e.h en c.d.r.      CONTRA    

Henrick Tiemens tot Enkhuizen en Franke Pieters n/ux; mede als last en procuratie hebende 

van de  wed. van Cornelis Jelles voor haar zelfs; en voor de kinderen; resumerende de 

proceduren bij de vs. Cornelis Jellis gesustineerd.     Het  HOFF verklaart de impetrant zo hij 

procedeert; voor de zesdepart erfgenaam van Meine Tiemens zijn huisvrouwen vader en cond. 

Hendrik Tiemens een der gedaagden om de impt onder prfecte inventaris met ede gesterkt de 

zesdepart van de goederen bij de voorschreven Meine achtergelaten; te leveren en dat met de 

vruchten profijten en emolumenten, bij hem daarvan gehad.; sampt schaden en interesten, etc.  

en om redenen compenseert de kosten. 

 

Doorgehaald: 

Jacob Canter van Oosten Requirant;     CONTRA     Martijn de Salle curator bonorum; over 

de goederen van wln Jfr. Geel Humalda. 

181.   

3 juni 1603. 

Jan Paulus buiten Leeuwarden; op de Schil(d)kampen; als cessie hebbende van Jacob Pauwels 

te Ferwerd.     CONTRA     Abele Thomas voor hem en de reto caverende voor Pietrick 

Hendriks dr zijn huisvrouw, te Kollum       ... te namptificeren 100 car gld. (= penningen de 

eiser ter hand te stellen tot het eindvonnis is gevallen) en ten principale in factis. 

 

Gatse Sytses raadsman te Bolsward; Ulbe Bernardi aldaar Rentmeester; en Gerleff Claaszn 

van Hichtum als volmacht van (de) Dieperde (Hem)       CONTRA 

Wigle Sipkes en Watse Hans zn. gesurrogeerd in plaats van Douwe Reins in leven volmacht 

van de dorpen Wommels en Hidaard, landen buitendijks hebbende, exempt Hessel Aarends , 

Gerrijt Doedes en Sibrant Anskes, resumerende de proceduren bij de vs. Douwe.     

POINCTEN: 

— Wat personen naast 30; 40; 50 jaren en langer voogden van de Marnezijl zijn geweest.; bij 

wien deselve voogden gesteld zijn geweest;     — Wat zijlvoogden te overschot houden 

gelden van de visschenije op interesten hebben gesteld; volgens de depositien van Harmen 

Minnerts.— Wat de visschenije van de zijl jaarlijks placht op te brengen. ; wat de visschenije 

nu ter tijd opbrengt; — Oft alle de gedaagden gebruikeren zijn landen, gelegen in Dieperda (!)  

— Item, zoveeren (?) de conditien van omtrent het jaar 1555 bij de voorschreven Harmen 

Meinerts gemeldet, roerende de onderholdinge van de Marnedijk met de proceduren daar uit 

deselve sententie is geweest.-   Oft de gedaagden oft hun predecesseurs, nooit tot het maken 

ofte repareren van de voorschreven zijl gecontribueerd hebben.  

182. 

Claes Syoukes burger in Leeuwarden.   CONTRA    Jacob Harckes op Kollumer Uiterdijken.       

......verstekt de gedaagde en houdende de obligatie van 19 sept 1601 voor bekend; cond de ged 

aan de impt te betalen 106 car. gld 12 ½ stuiver.  

 

Sippe Ritskes binnen Franeker    CONTRA Uilke Tijszn te Tzum; en c.d.r voor Lyeuts Jans dr 

en als borg voor zekere Jacob Dirks.      .... verstekt de gedaagde en houdende de 



338  

obligatiebrieff van 20 dec 1599 voor bekend; ... cond de ged te betalen 200 car. gld.  

 

Govert Reiners te Ferwerd,     CONTRA    Jan Wlrichs (Oelrichs) van Norden, binnen 

Leeuwarden.      ... verstekt de gedaagde en cond hem te betalen 56 dalers naar inhoud van de 

obligatiebrief van 14 juni 1588 onder deductie van 15 car. gld en 2 steen vlas. 

 

Pieter Reiners burger in Leeuwarden    CONTRA   Doekle Gerrijts te Bozum;   .... verstekt de 

ged. en houdende de obligatie brief van 29 jan 1600 voor bekend cond de ged te betalen 30 

g.gld in een partij; 12 g.gld en 4 penn. in een andere patrtij. 

 

Reiner Claas te Harlingen impt     CONTRA    Jan Eppes van Groningen ..... verstekt de 

gedaagde en houden het overgelegde handschrift voor bekend, d.d. 15 juli 1600; cond de 

gedaagde te betalen 104 car. gld.  

 

Pieter Reiners burger in Leeuwarden;    CONTRA    Sipcke Doekes te Birdaard; voor hem en 

voor Dirckien Bocke dr; en cav de rato onder verband van goederen.    ... verstekt de 

gedaagde , de obligatiebrief van 9 mei 1602 voor bekend , cond de ged. de impt te betalen 108 

g.gld; met schaden etc.  

183. 

Jacob Jans Hagen, gezworen bode voor dezen Hove impt in cas van salaris.  CONTRA 

Hille Oenes Smid. ged. en gecontumaceerde. ... de specificatie voor bekend en cond hem te 

betalen mitsgaders in de kosten en boeten. 

 

Jacob Jans Hagen gezworen bode; alsvoren eiser;     CONTRA   Baardt Willems; ged.  

... specificatie voor bekend en cond de ged te betalen... de vordere eis niet ontvankelijk. 

 

Everd (=Evert) Harmens van de Kuinre impt     CONTRA    Eltse Cornelis; Drieuwis Claas 

Lambert Lyuwes; Laas Sipkes; Cornelis Eiles, Cornelis Tilens; Willem Cornelis; Lolke 

Tyaards; Willem Gerts; Cornelis Itsens; alle wonende op Sche...... ( ?Scheveningen) 

— oft de genoemden uit een van des impetrants schepen touwen, houtwerk of andere 

goederen gelicht hebben.  – of zij dat tegelijkertijd en gezamenlijk hebben gedaan;   — Oft 

Allard Remkes de eerst keer uit bevel van Johan Lieuwe zn naar het bedoelde schip is 

gevaren.   — hoevvel dit schip de eiser gekost heeft , " soo het reed en voer" — hoe lang hij 

het gehad en gebruikt heeft. 

184. 

Mr. Dominicus Oedsma advocaat voor dezen Hove impt    CONTRA     Ju Hinnes gedaagde.    

... te namptificeren 60 g.gld.... 

 

Trijn Piers als wett.. voorst. van haar kind bij wijlen mr. Hidde Folsgara in leven advocaat 

voor dezen Hove in echte getogen.     CONTRA    Abbe Joukes te Folsgare; ged en gec.     Het  

HOFF ,.... verstekt de gedaagde en houdende de huurcedulle van 20 mei 1595 voor bekend 

verklaart de opzegginge van de helft van de 10 pondematen land; wel en terecht gedaan te 

zijn; cond vervolgens de gedaagde om de landen te ontruimen en voor wegens achterstallige 

landhuur de somma van 33 g.gld met schaden etc.  

 

OP HUYDEN. het  HOFF gehoord het rapport van de heeren Jukama en Runia ende gezien 

het ontwerp van de instructie ende formen van commissie bij dr. Gellio Jongestal mede 

gedeputeerde vanwege het college van Gedep. Staten, met de heren Jukama en Runia 

gemaakt; op de c....... ende committeren die notarissen , heeft hetselve voor goed gevonden 

verklarende  onmogelijken dat deselve nagekomen en vervolgd worden. Actum 3 Juni 1603.  
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7 juni 1603.  

 Albert Itses en Jits Jelle dr. e.l. te Stiens impt.    CONTRA   Pieter Claas onder de klokslag 

van Leeuwarden.    ... te namptificeren 100 g.gld.  

185.   

DE EERSTE RECHTDAG NA DE PINKSTEREN IS GEWEEST DE 28

E

 JUNI 1603. 

 

Epo Franszn en zijn huisvrouw;    CONTRA    Jan Minnolds Triumphant 

Ontzegt de req. zijn verzoek; ... te stellen genoegzamen cautie de restituendo; indien zulks 

namaals bevonden mag worden.   

 

Jacob Harmens req.     CONTRA    Renier Reiniers gereq.    .... om onder de gedane 

consignatie die twee brieven , de een d.d. 20 april 1597 en de andere van 22 aug 1597 met 

behoorlijke kwitantie aan de Req. te leveren.  

 

Claes Martens burger binnen Dokkum in de naam en als toesichter op Marij Jans, zijn 

broeders dochter wonende te Enkhuizen en c.d.r.    CONTRA    Tyebbe Claaszn hem nu 

onthoudende te Grijpskerk in de Omlanden; en Eelck Claas dr. aldaar.    Rejekterende de 

exceptie en te antwoorden peremptoir, tot het uiteinde van de principale zaak.  

29 juni 1603. 

Jacob Hessels Coe(nerds?)   CONTRA    Jan Willems in zijn Qualiteit.   

.... om met de commissie van de deurwaarder Oldeneel .... en te gehengen en gedogen om de 

somma van de Nederrechter bij den Hove geconserveerd (?) bij de vs. commissaris ter 

expense gesteld werde zoveel die liqiude is, .... 

186. 

Auck Wopke dr. huisvrouw van Henrich Willems Velsius met advies en cons. van dezelve    

CONTRA    Jr. Schelte van Aebinga.        In Factis. 

30 juni 1603. 

Wijger Gabbes en Juke Douwes voor hem en als volm van Henricx gunsten(?) van Willem 

Henricks Req.  CONTRA    Menso Gratema voor hemzelven en voor zoveel nodig voor Sipke 

en Allard Gratema     In Factis; in 5 dagen peremptoir. 

 

Ids Pieters burger in Franeker     CONTRA    Eke Isbrands en Trijn Tyaards dr te Bergum 

(Bregum).     ... om de impt te betalen de somma van 100 g.gld , ofte anderszins te leveren 

goede Haver, gerst of rogge, ...  

 

Tied Douwe dr. te Dokkum    CONTRA    Paulus Doeckles te Brantgum.  In Factis.  

187. 

Taets Harmens huisvr van Heere Heeres te Roordahuizum met cons. van haar man; in die 

qual. cessie en transport hebbende van Sytse Piers voor hem en gecaveerd hebbende voor 

Frouck Bocke dr. zijn e.h.     CONTRA    Wytse Meinerds en Reynsck e.l ; en de vs. Sytse 

Piers hem voegende ...  gecontumaceerde.     Het  HOFF verstekt de gecontumaceerde; en 

houdende de obligatie van 9 jan 1594 voor bekend cond de ged. om de impt te betalen de helft 

van 100 g.gld.; verder niet ontvangbaar; en neffens Sytse Piers wijst het  HOFF in feiten 

contrarie. 

 

Aarend Martens en Lijsbetke van Raid e.l. burgers in Leeuwarden; als ex donationis van 

Dirck Willems herbergier; in zijn leven erfg van Jan Willems zijn broeder en nu 

rechthebbenden.    CONTRA     Simon Gerrijts   en Trijn Jonge dr. e.l. gedaagden.    In Factis. 

188.     

4 juli 1603. 

Aelke Donia binnen Leeuwarden    CONTRA   Dr. Laurens de Veen ged. ... de ged te 
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namptificeren 50 dalers en voorts in factis en in formam. 

5 juli 1603. 

Dr. Hector Rheen voor hem en u.n.v. van Meile Jensma n/ux/ etc.   CONTRA         Tading 

van Adeelen;       Het  HOFF    cond de gereq. zijn ampt, landen, huizinge en hovinge te 

ontledigen, en die de req. rechtelijk en vredelijk te laten gebruiken, mits onvangende bij de 

ontwijkinge genoegzame cautie; en voorts niet ontvangbaar. 

 

Mr. Martinus ten Hore, als cur. litium over de kinderen van wijlen Jan Loo en Syouck Abbe 

dr. Req. en triumphant.     CONTRA     Catrijn van Donia wed. Cammingha.    ... te gedogen 

dat de helft van de somma jegens de impetranten haar voortgang zal hebben; en dan volgens 

op hare goederen worden (... verhaald?) en voorts niet ontvangbaar. 

189.  

Jacob Jans gezworen bode dezer hove in cas van salarijs. Impt    CONTRA 

Hendrick Oldendorp.  Het  HOFF houdende de proceduren aan des gedaagden zijde voor 

geconcludeerd, cond de ged. om de impt te betlaen de somma van 6 g.gld. en 4 stuivers. 

 

Douwe Abbes te Harlingen eiser in conventie en gedaagde in reconventie.  CONTRA 

Mr. Lambert Adriani; idem in reconv en conv.   ... de ged te betalen 21 g.gld aan de impt en in 

reconv cond de ged deselve fine te betalen ( doorgehaald 19 g.gle en 4 strs) met schade etc. 

 

Feike Hoites appellant;       CONTRA   Jan Henricx in St Anna Parochie. .. niet bezwaard  van 

de Nederrechter, 

190.  

6 juli 1603.  

Jacob Gemmenich secr. van Oostdongeradeel en Geben Gerrijds als volmachten van 

Oostrummer zijl.     CONTRA         Joost van Heerma en Juke Douwes als volmacht van 

Eesuma zijl. Het  HOFF ordonneert partijen wederom te compareren voor Lijklema,   zo niet 

hem informeren op zekere feiten in de proceduren bevonden, binnen een maand naastkomend 

en de partijen binnen drie weken daarna, hun produktie te doen, zoniet dan wijst het HOFF 

zonder meer vonnis.   

 

Jelke Jeppema bij consent van Sibrand Jacobs haar man; Req. en Triumphant.      CONTRA     

Jacob Jeppema ged   In Factis. 

 

Jacobijn Wolphards dr. wed. van Baucke Rienks    CONTRA     Jan Dirks.    De impt te 

betalen 400 car. gld met schade en interesten 

191.  

One Oenes (Oene Oenes) en Trijnke Gosses e.l. Impt.      CONTRA 

Auke Douwes te Holwerd voor hem en c.d.r voor Rixt Dirks dr. zijn e.h. 

Het HOFF doende recht ten principale cond de gedaagde de impetrant te betalen de summa 

van 150 gouden guldens en vier stuivers met de schaden etc. 

 

Saak Ebe dr. te Ternaard, bij de Vischuizen wonende huisvrouw van Popke Minnes bij 

consent van hem       CONTRA             Reiner Reiners ende Romke Tyepkes te 

Hantumhuizen.  Het  HOFF verklaart de impetrante als immediate en mediate mede 

erfgenaam van haar wijlen vader eigenaresse van de helfte van de landen bij deselven haar 

vader nagelaten in Brunie Sate ten processe uitgedrukt; dienvolgens cond. Romke Tyepkes 

een der ged. om haar de helfte te laten volgen met vruchten profijten en emolumenten bij hem 

sedert de litis contestatie ( sedert de zaak onder het recht berust, n.l., wanneer partijen door eis 

en antwoord hun zaak hebben overgedragen, en de rechter er kennis van kan nemen) gehad en 

geleden heeft. En jegens de medeged. Reiner Reiners niet ontvankelijk 



341  

 

Poppe Jelles als m.e.v. van Wlke Wlke dr. Epema; zijn echte huisvrouw.      CONTRA     

Taecke Hoites Hoitema voor hem en Rienk Hoites Hoytema als m.e.v. van Anna Wlke dr. 

Epema.    .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

192. 

Syoucke Ryurdt Bandts burger te Franeker.    CONTRA      Benedictus Wpkes te Arum, en 

Jan Simons te Marssum; als oom en geauth. voormomber over de nagel weeskinderen van 

Abbe Syds in leven gewoond te hebben te Deinum; en bij Rints Wpkes dr. zijn laatste 

huisvrouw.  in echte getogen. en aldus erfgenaam van de vs, Abbe.     Het  HOFF cond de ged 

om de impt te betalen de somma van 258 g.gld en negen stuivers.  

 

Jfr. Amelija van Grombach wed. van wln. Raas van Vervou.    CONTRA 

Jfr. Anna van Mockema voor haar en de kinderen bij wijlen Johan Vervou   In Factis. 

7 juli 1603. 

 

Berend Thomas en Mink (?) Alberts dr e.l.; te Dokkum.   CONTRA Lyuwe Jans te Kollum.    

Te namptificeren 84pond.( of : ££ = Caroli gulden.) 

193. 

Sibrand van Waltha als last en procuratie hebbende van de gemene erfg. van Menne 

Holdinga. CONTRA      Douwe Lyuwes.   

HET  HOFF cond. de gedaagde te gedogen dat de vruchten van de landen tot verzekeringe 

van de impetrant in sequestratie worden gesteld; ter tijd dat de gedaagde nopens zijn 

competentie genoegzame cautie zal hebben gesteld. 

 

Jfr Margaretha van Botnia wed. Camminga impt     CONTRA    Simon Jacobs en Eduard 

Eeble dr. e.l. te Boxum.  ged.    De ged. om aan de impt te batalen onder cautie voor de 

verspieringe presentatien alle evicten, zijnde 365 g.gld 17 stuivers en twee rosenobels.  Salff 

deductie van 100 car. gld. met de rosenobels daarop reeds betaald; met schade etc. 

 

Eddick Jans te Groningen    CONTRA     Jan Rommerts te Berlicum.  te namptificeren 22 

dalers. 

Gerck Broersma Requirant;    CONTRA     Tyumme Peima nomine uxoris.   

Het  HOFF Tauxeert de landen met de plantagien. hecken en heckstecken tesamen op 45 car. 

gld. en om redenen compenseert de kosten; en de eis van Tzumme Peima aangaande de 

resterende landhuur, en de halve zaaiinge en ord. partijen voor de commissaris Lyklema. 

194. 

Sibrand van Waltha voor de erfg. van Menne Holdinga    CONTRA   Douwe Lyuwes te 

Nijkerk in Dongeradeel.   de impt te betalen 90 g.gld met schaden en interesten.  

 

Wopke Jarichs burger in Leeuwarden, appellant     CONTRA    Mr. Johannes de Veen, fiscaal 

van Leeuwarden; en meden vanwege Elske en Haeske Aarends kinderen pubers zijnde . 

... ordonneert partijen te compareren voor de commissaris van de Hove om op de eerste 

rechtdag na de grote vakantie bij gebreke vandien recht zal houden. 

 

DE 7E JUNI NA DE NOEN: 

Het  HOFF auctoriseert Rinnerd Wijngie om als des Heeren Griphiers gesubstitueerde der 

rolle te houden, sententien te extenderen; voorts te collationeren, authenticeren en ter 

ordonnantie van den Hove te tekenen sodanige stukken ende munimenten ter hand gesteld 

sullen werden .  Dit nochtans bij provisie ende dat hij Wingie alvooren gehouden werdt, den 

behoorlicken ede te doen. 
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 195.       

8 juli 1603. 

Jan Engelbert voor hem en vanwege zijn huisvrouw en mede uit de naam van de kinderen van 

wijlen Dirck Engelberts, zijn broeder caverende.; Minnold Jans n/ux; en als conj. pers voor 

Steven Wpkema, voor hem en Alijt zijn huisvrouw. en mede vanwegen Vr.... Fenneken 

Metelens zijn zuster; zij allen burgers van Groningen; en zij tesamen voor Mariken Winolds 

dr. in de Groninger omlanden wonende en Gerrijt Claaszn Botterman thans te Utrecht; voor 

hem en Marij zijn huisvrouw.         CONTRA                   De Heren Gedeputeerde Staten van 

Friesland.   Het  HOFF ordonneert Minnold Jans naar het 19

e

 en 20

e

 punt in zijn libel 

gementioneerd, en de gedaagde te compareren voor de commissaris van de Hove  ende recht 

doende op de eis van Minold vs. en de anderen verklaart hen niet ontvankelijk.   

POINCTEN:  — Wat van de schulden in het 19

e

 artikel opgelegd is, sedert dat die van 

Groningen hebben verklaard en de conventualen van Geerxklooster de administratie van de 

vs. klooster opkomsten bij de overheid alhier is ontzegd.  en te maken pertinente adnotatie der 

schulden. 

196. 

Watte Harkema te Buitenpost, als het recht hebende van Claas Martens.  impt    CONTRA    

Jacob Henricx te Buitenpost ged, in conv. en en reconv eiser   

... te betalen de somma van 67 g.gld en 14 strs;   en voorts niet ontvangbaar. 

 

Michael de Bocq triumphant;   CONTRA    Andries van Offenhuizen;   ... te gehengen en te 

gedogen dat de verkoping van de landen zal geschieden als decretale verkoping en over de 

kerk en het recht nogmaals zal worden geproclameerd. 

 

Baucke Pieters te Surhuizum    CONTRA    Doede Auds.  ged...     In Factis. 

 

Johannes Jonges onder de stede der klokslag Bolsward;     CONTRA   Rippert Tiemens te 

L'wd.    De impt te betalen de somma van 10 car.gld.   en 10 strs.   

197. 

Roeland van Achelen voor hem en als voogd voor Jfr Womck Mockema zijn huisvr.   

CONTRA 

Andries Isbrands cum uxore.   ... houdende het proces aan des gedaagden zijde voor 

geconcludeerd; cond de ged. te betalen 60 g.gld landhuur, Martini 1600 te verschijnen met 

gelijke 60 g.gld anno jacobi telkens de gerechte helfte 601 en voorts alle jaren Martini en 

Jacobi alles met schade etc.. 

 

Wijger Gabbes en Juke Douwes voor hemzelven enen als volm van de hemriksgenoten van 

Willema Hemrick (?) Req..     CONTRA    Menso Gratema voor hem zelf en intervenierende 

voor Sipke en Allard Gratema vor zover nodig.  HET  HOFF  .... cond de gedaagde te 

gehengen en te gedogen dat de req. vergeefs en sedert de betalinge daarvoor tot reparatie van 

Willema Hemriks dijk, uit des gerequireerden buitendijks landen tot zoveel roedtallen zoden 

graven en wegrijden als de req. mag toekomen volgens het akkord d.d. 6 juni 1595., ten 

processe vertoond. Ende zulks vergeleken zijnde dat hij requirant ten zelven einde uit de 

voorschreven landen voorts zoden halen mit betalende voor ieder roede. zo als de sententie 

van 15 juli 1596 bij de proceduren uitgedrukt is; en voorts om de gedaagden alles kosteloos 

en schadeloos af te doen. 

 

Trijn, de wed van Jacob Intes als moeder en wett voorst van de kinderen    CONTRA 

Riemer Hed zn voor hem en Jel everts dr zijn huisvrouw.     In Factis. 

198. 

Mr. Poppe Jelles postulant voor het gerecht van Bolsward;     CONTRA 
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Douwe Heres als cur over de weeskinderen van Wijlen Syurd Wopkes te Hichtum.  

.. niet bezwaard bij het vonnis van de nederechter. 

 

Tyebbe Jelgers te Dokkum,voor hem zelven en u.n.v. Duijff Jacobs dr. zijn huisvrouw,  

CONTRA Pieter Cornelis te Dokkum.    ... wijst partijen in factis.... 

Dr. Hector Rheen en Meile Jensma n/ux      CONTRA    Tating van Adeelen.    In Factis. 

 

Dezelfde        CONTRA    Dezelfde        idem: In Faicte.   

199. 

Mr Winold van Doorn burger in Leeuwarden voor hem en als voogd van Atke zijn huisvrouw;   

CONTRA      Centius Lollius als voogd van Bauck Hessels zijn huisvrouw. .. niet bezwaard... 

 

Pier Annes   CONTRA   Tieerd Cornelis Cedde.   Het  HOFF verklaart de sententie van de 

Nederrechter van onwaarde onverkort het recht bij nieuwe sententie voor de hove zo zij 

vernemen zal. 

 

Evert Harmens van de Kuinre,      CONTRA    Eltse Cornelis, Dreus Claaszn Lambert 

Lyuwes; Laas Sipkes; Cornelis Etis; Cornelis Feyes, Willem Cornelis, Lolke Tyaardszn ; 

Willem Geerts; Cornelis Itsens , allen wonende op Scheveninchage.   .... te betalen de schade 

bij henlieden aan de impt schip gedaan; met de interesten etc.  onverkort de rechten van de 

gedaagden tegen elkanderen. en voorts niet ontvangbaar. 

200.  

9 juli 1603.   

Rienk Minnes en Trijn Minne dr te Stiens.     CONTRA    Dirck Hartmans.    

... de ged aan de impt de somma van 50 g.gld.  etc. 

 

Egbert Carstes burger in Leeuwarden; Triumphant;    CONTRA   Wijger Obbes en Wemele 

Bruinsdr.  wonende te Peize in Drente.   Het  HOFF casseert de besognes van de deurwaarder 

en cond de impetrant in de kosten , onverkort diens eisen tegen de deurwaarder.  

 

Aat Sickes en Jijdke Everts(?) dr.  e.l. te Leeuwarden.     CONTRA    Hessel Feitsma in 

Hallum; onder verband zijner goederen en de rato gecaveerd hebbende voor Fraauw Donia, 

ged.    HET  HOFF    bepaalt dat de gedaagde ongehouden op is  de eis van de impt te 

antwoorden; en cond. deselve Aat in de kosten.  

201.    

12 juli 1603.   

Freerk Dirks burger en koopman binnen sneek als cessie hebbende van Sijne Outgers te 

Irnsum  CONTRA     Heyn Gerleffs  voor hem en o.v.b. van goederen c.d.r. voor Jell 

Augustinus dr zijn huisvrouw.   ...rejecteert de exceptie; en de ged. dient te antwoorden. 

 

Sipcke Lyuwes in Leeuwarden appellant; CONTRA   mr. Johannes de Veno fiscaal der stede 

Leeuwarden; ratione officij en mede vanwege Elske en Haeske, Aarend Jacobs kinderen 

pubers zijnde.    Te compareren voor de comissaris.......   en voorts de zaak in staat van wijzen 

te brengen voor de eerste rechtdag na de grote vacantie.  

 

Bonne Eelkes in zijn kwaliteit; reducent;     CONTRA    Broer Feddes c.s.   cs.    

Gunt de reducent alsnog een maand de tijd om zijn zaak voor te mogen brengen.condemneert 

hem niettemin in de kosten van retardatie. 

 

Pieter Pieters houtkoper te Harlingen, principaal crediteur; S....pulent en contrahent 

intervenierende voor de wed. van wln. Balling Buitenpost voor haar en de kinderen; en 
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resumerende de proceduren.   CONTRA     Syerck Minnes te Berlikum. 

Het  HOFF casseert de proceduren. 

202. 

Luitien Gerrijts te Giekerk;      CONTRA    Dirck Pieters voor hem en als voogd voor Alck 

Wilcke dr. zijn e.h.   cond de ged. te namptificeren 750 car. gld.    

13 juli 1603. 

Sierd Sierds te Morra;     CONTRA Auke Johannes te Ee.   Te namptificeren 100 g.gld. 

 

Jacob Harmens burger te Leeuwarden;    CONTRA Reiner Reiners burger aldaar.   per. te 

antw. 

 

Pieter Pieters en Auck Laas dr.  e.l.  op Rinsumageest;   CONTRA Jorrijt Gerbrands aldaar.    

Te namptificeren 145 g.gld.   

 

Ryeurd Piers Bandt en Lijsbet gerbrens dr. e.l.      CONTRA   Atse Claas zn. en Trijn Henriks 

dr.     Te namptificeren 165 car. gld. 

 

Wijtse Beima burger in Franeker     CONTRA    Sicke Jouckes smid te Leeuwarden.  

Te namptificeren 46 g.gld.  

 

Dr. Ulpianus Ulpij  CONTRA  Rochus Berends apotheker   te namptificeren 100 g.gld. 

 

Syts Bauke dr te Dokkum impt     CONTRA Reiner Romkes als man en voogd van Jantien 

Reiners dr zijn huisvrouw; en c.d.r en onder verband van goederen. ... premptoir te 

antwoorden. 

 

Marten Claas te Berlicum als mede het recht en procuratie hebbende van Stoffel Claas zijn 

broeder impt in conv en reconv.   CONTRA   Jan Tyaards te Wier; idem   

... om met de imt en de andere crediteuren vanwege de koop in de proceduren geroerd te 

procederen; om de preferentie en te gedogen dat de commissaris tot uitspraken daarvan komt. 

en voorts niet ontvangbaar.   

204. 

Doorgehaald : Eelcke Dirks van Lollum. 

 

Ede Edes req.  CONTRA   Eelcke Dirks   gereq.    cond de gereq. met de req. te procederen 

voor den hove. 

 

Claas Luitiens als cessie hebbende van Harmen Tassma; de erfgenamen van Pieter Meynds 

als cessie hebbende van Lou Eylerds; Assien Potter; Ocke Luitiens; Jelke Jans dr. als 

geprefereerde crediteuren van Auke Meinds en zijn huisvrouw; en ook anderszins zijn 

erfgenamen; en Balle Jans ten aanzien van interesse ....     CONTRA       Jan Joukes; idem in 

conv. en reconv.    In Factis. 

 

Holle (Holke?) Syurds als cessie hebbende van Coop Gerrijds;   

CONTRA    Jacob Thomas zoon Benne (Beima?)      Het  HOFF verstekt de gedaagde en 

houdende voor bekend de obligatie van 15 nov 1598 cond de gedaagde 200 g.gld met schaden 

en interesten. 

205.    

15 juli 1603. 

Lyuwe Jans voor hem en vanwege zijn huisvrouw;      CONTRA     Gabbe Jans burger te 

Dokkum.   In Factis.  
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DE EERSTE RECHTDAG NA DE GROTE VAKANTIE IS GEWEEST DEN   6 e 

SEPTEMBER 1603. 

 

Duco Fries en Bartholomeus Oldeneel Req.     CONTRA     Mr Lambert Jans gereq.    

Gunt de req. alsnog tien dagen om zijn productie te doen...  

8 september 1603.   

Auke Johannes     CONTRA     Feike Douwes.   ....... de req. te antwoorden en cond de ged in 

de kosten.  

205.   

8 sept 1603      Auke Johannes Req     CONTRA     Feike Douwes gereq. ........ ongehouden te 

antwoorden. 

206. 

Fonger Sijbrens te Midlum     CONTRA     Wlke Isbrands en Inte Claaszn volm van 

Franekeradeel;     niet ontvangbaar.  

13 sept 1603 

Jan Willems schipper en burger binnen Harlingen; als man en voogd van Eelk Folkers dr. en 

gecaveerd hebbende voor Folkerd Pieters zijn huisvrouwen vader; Andries Folkerds alle resp 

grotevader en omen; also bij wille van Folkerd tesamen erven van wijlen Maike Douwe dr. bij 

Geis Folkerds dr geprocreerd.     CONTRA    Jacob Hessels gewezen voormand over wijlen 

Maike Douwes       In Factis. 

207.   

Cornelis Willems van Wel koopman te Utrecht; Triumphant     CONTRA 

Sem van der Does te Beetgum; als cur over Isbrand van Andringa en als voogd van Jfr Cent 

Isbrands zijn huisvrouw en Poppe Andringha wonend op Ameland   

Het  HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder; interponeert daarop decreet; 

ordonneerende dat de koop van het land daarinnne geroerd nog eenmaal over de kerk en het 

gerecht mag worden geproclameerd, op de 15

e

 november aanstaande.  

Hid Reins wed. van mr. Georgien Gerbrandi binnen Leeuwarden.     Het  HOFF cond. de ged. 

de impt. te betalen de helft van 15 car. gld 19 strs; etc; sedert de litiscontestatie,  en voorts niet 

ontvangbaar.   

 

Jan Gijelds en Jijsen zijn huisvrouw applt     CONTRA    Gosse Wisses c/u burgers in 

Groningen.    In Factis. 

208.  

Sipke Hans en Jelger Jetses als cessie en tr. hebbende van Oene Hans voor hem en caverende 

de rato voor Aal Romke dr. zijn huisvrouw.    CONTRA 

Jouke Wilhelms en Syts Homme dr e.l.     In Factis. 

 

Geert Wytses burger in Bolsward voor hem en als voogd over Hijlck Emilius zijn huisvrouw.    

CONTRA    Adam Harmens en Harmen Claas zn beide in Harlingen. 

... te hebben en laten volgen twee lasten rogge met schaden etc. 

16 dec. 1603. 

Thomas Wpkes wonend in de Hommerts impt. in conv. en ged. in reconventie.     CONTRA    

Hessel Aarends te Wommels en Syu Sipke dr. e.l.;   ... voor de commissaris   .... 

209. 

Here Andries Swijns binnen Franeker cur. over zijn twee stiefkinderen.   CONTRA     Beentse 

Epes voor hem en zijn huisvrouw.    ... te betalen de somma van 135 g.gld.  verschenen 1601 

en 1602 met de onbetaalde rente vandien, mits stellende genoegzame cautie.  

17 sept 1603. 

Ids Edse althans te Grouw; gewezen cur. over His Sytse dr.     CONTRA     mr. Pieter Odolphi 
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als voogd van His Sytse dr zijn huisvrouw; in der IJlst ......... voor de commissaris..... 

 

Trijn Hessels dr. wed. van Willem Willems burger in Harlingen; als moeder en wett. voorst. 

van haar zoon Willem bij de vs. W. in echte getogen.    CONTRA   Taecke Allerts burger 

deser stede als cur over Willem vs. ........ te antwoorden; reserverende de kosten. 

210.   

19 sept 1602  

Trijn Jans wed van Rinnert Doitses     CONTRA    His Hijlke dr wed Sikke Doitses. 

.......... voor de commissaris; zich op de feiten te informeren binnen zes weken. 

 

Wijtse Meinerds burger binnen Harlingen; voor hem en als voogd van Atke Jacobs dr. 

CONTRA         UUlke Tijsses.      Voor de commissaris; POINCTEN: 

— Of de gedaagde tot oorzaken van de affstegeringe van de koop eenige ten aecken 

(toehaken?) genoten heeft. — In geval van ja, hoeveel?   en wat woorden ten tijden van de 

afstegeringe zijn gevallen belangende de vruchten en interesten tegens elkanderen te 

reliqiuderen. 

 

Dirck Allards burger en koopman alhier; voor hem en vooe Grietken Oenes zijnnhuisvrouw; 

en mede als cessie hebende van Jasper van Eeuwsum en van Albert Arends mede burger 

alhier.  CONTRA      Epo Meinerds burger in Leeuwarden; Abbe Dirks, dito in Franeker en 

Anna Dirks dr. wed. Gerben Jelles. (211).  Het  HOFF gehoorde de eed van Epo Mennerds 

een der gedaagden tot versterkingen van zijn aangeven gedaan, verklaart de impetrant tot zijn 

eis en conclusie niet ontvangbaar. En cond Abbe Dirks mede ged. de impt de restente summen 

te betalen; onder deductie van 125 car. gld. reeds aan Job Sytses betaald; en cond. Anna Dirks 

dr. van de gedane arresten en aanspraken te vrijwaren; en hem impt daar aan costeloos en 

schadeloos te ontheffen.   

22 sept 1603. 

Jaques Valk c/ux      CONTRA     Keimpe Jeltes c/ux; binnen 8 dagen peremptoir. 

Dirck Elings     CONTRA    Feddrick Anskes   gereq.;   ... ont zegt de req. zijn verzoek; en 

zijn recht nopens de huizinge van(?) de 12 pondematen, cond de gereq. of de kopers .......    

212 

Mintse Douwes te Oldeboorn      CONTRA       Holdu Eelcke dr; wed van Douwe Mintses en 

Feite Bottes adsessor bij het gerechte van Tietjerksteradeel; als geauth voorm van het 

weeskind van Douwe Mintsis.    In Factis. 

 

27 sept 1603. 

Offke en Jelger van Feitsma cur. o.d. kinderen van Hessel Meckema   Het  HOFF gunt hun 

alsnog de tijd van 8 dagen hun productie te doen. 

28 sept 1603. 

Elbert Huige Poorter te Amsterdam;      CONTRA    Broer Wypkes te Berlicum.    ...te 

namptificeren 36 car. gld .... 

 

29 sept 1603. 

Lenerd Pieters burger en koopman te Leeuwarden; en c.d.r. voor Jouck Tyerks dr zijn 

huisvrouw.       CONTRA     Pieter Cornelis Femmes te O.L.V. Parochie en c.d.r. voor Rents 

Dirks dr. zijn e.h.     ... te betalen 40 g.gld. met schaden etc. 

 

30 sept 1603 

Fonger Jelgers; Waling Ariaanszn; en Cornelis Pieters zn. Cuick; voor zich en als pachtenaars 

van de nieuwe buitendijks landen van St. Jac. Par, St Anna Par. en O.L.V. Par.    CONTRA   

De gedeputeerde staten van Friesland.       .... niet ontvangbaar. 
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214. 

Jan Jans Groen      CONTRA    Hendrik Oldendorp en Adsert Wijngie. ... tegens Adsert 

Wijngie niet ontvangbaar; en tegen Oldendorp in Factis. 

 

3 okt 1603. 

Ane Andries impt    CONTRA    Tonis Everds te Deinum, als erfgenaam van zijn broeder 

Gerbrand Everds 

 

Ryurdt Claas zn te Dronrijp, voor zijn twee jongste kinderen Sibren en Frouck en zijn oudste 

zoon Pieter.      CONTRA      Cornelis Sickes postulant voor het gerecht van Leeuwarden als 

cur. over Jouck Pieters dr; zijn huisvrouw en en Mr. Frans Jans te Berlikum als cur. over 

Franske Pieters dr ged.   ... van de twee jongste kinderen jegens de goederen van Jfr. Hylk 

Oenthiema niet ontvangbaar; en jegens Pieter zijn oudste zoon vooralsnog niet ontvangbaar; 

en voor de verzegde legaten eveneens. 

215. 

Jan Jacobs voor hem en vanwege Baucke Jans zijn zoon; en c.d.r. onder verb. van goederen.    

CONTRA      Jarich Tyallings voor hem en occuperende voor UUlke Lyuwes en 

Bartholomeus Oldeneel.     In Factis voor Lyklema.    

 

Pier Annes burger en lakekoper in Harlingen;    CONTRA     Douwe Barends   te betalen 100 

c.gld 

 

De erfgenamen van Sibrand Rienks triumphant;     CONTRA    Jan Jacobs Vleyschouwer 

geass. met Johannes Claasszn en Hette Faasma.       In Factis.    

216. 

Aarend Frans Wabbels voor hem en vanwege zijn huisvr. Taets Auke dr.    CONTRA     

Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van deze Hove.     de impt te betalen 125 car. gld. tot Sint 

Jacob 1602 verschenen; en 25 gelijke guldens tot May lestleden; en nog 125 de eerste mei 

aankomende te verschijnen. Zijnde de gehele somma 430 car. gld.   

POINCT: of de huisvrouw van de impt in conventie  s'jaars competeert 143 car. gld.   .... 

217 

Coert Neder HOFF triumphant     CONTRA     Bauck Romcke dr. huisvrouw van Jarich 

Hendriks te Dokkum   en Frederik Popkes te Burum opposanten. 

 

Trijnke Jans van Coelen, nu e.h. van Ryurd Jacobs als oldemoeder over de nagel weesk. van 

Jan Oenes en Anke Jelles.    CONTRA     Poppe Jelles te Nijkerk   in Do.dl voor hem en zijn 

e.h.    ..... niet ontvangbaar....... 

 

Jan Willems als cessie hebbende van Jan Sems impt      CONTRA     Jan Bonteman   te 

antwoorden op de raads ordonnantie.   

 

Eelke Tyepkes req. CONTRA    Jan Lyuwes    ... gunt hem alsnog de tijd van een maand  

218. 

Pieter Gerrits pachter van het turf (?) te platten lande     CONTRA     Ryurd Walles en Jessel 

Jans dr te Joure;     ... te antwoorden..... 

 

Meile Jensma, req. CONTRA   Jacob Luitsens wed Syurd Jensma; .......binnen 8 dagen 

8 okt 1603 

Jan Tyerks te Teerns als voogd van Aal Br(oers?) dr.   zijn huisvrouw; met ass. van dezelve 

en als mede erfg. vaan wln Tied Barends dr. haar moeder en mede het recht hebbende van 

Taekle Epes. hun stiefvader.  CONTRA      Fedde Pibes voor hem en zijn huisvrouw.   .... 
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datelijk peremptoir te antwoorden.     

219.   

Jacob van Loo Deurwaarder;   CONTRA    Griet Jans huisvrouw van Douwe Wopkes.    

7 okt 1603 

Fokel Wolters wed van wln Claas Tiara req.     CONTRA Pieter en Theodoricus Tiara en d. 

Wilhelmus Velsius    .... niet ontvangbaar....... 

 

Johannes Syurds en Jel Harings dr.   CONTRA    Dedde Gaukes te Sloten als cessie  en 

transport hebbende van Bot Paie dr. als erfg van Paie Lolkes.   haar vader en dat bij consent 

van Gerrolt Andries haar man.    .... niet bezwaard...... 

 

Aalke ter Wisga voor haarzelven en mede voor haar dochter(s) Brenu (Bernu?) Asses en 

Brenu Obbes; en in die qual. erfg. van Asse Obbes in leven grietman van Haskervijfga en 

resumerende de proceduren...   CONTRA      Sytse Annes voor hemzelve   (220)   en mede 

vanwege Otte en Buwe Anna zonen en mede vanwege Jan Gelis als voogd van Aat Anne dr. 

en Anna Remkes als voogd van Trijn Anna dr.  Remke Jans als man en vader van zijn 

kinderen bij Tyard(a) Anna dr. erfg. van wijlen Anne Tyards.    ... Vooralsnog niet 

ontvangbaar...... 

8 oktober 1603.  

220. 

Wopke Jarichs burger in Leeuwarden     CONTRA     Mr. Johannes de Veen, fiscaal der stede 

Leeuwarden; en mede vanwege Elske en Haaske Aarends kinderen; pubers zijnde;  — 

verklaart de appellant bij het vonnis niet bezwaard.    

 

Sipcke Lyuwes binnen Leeuwarden;    CONTRA    Dezelfden; eveneens niet bezwaard. 

221 

Jesel Sippe dr. wed Ritske Jans; burgeresse in L'warden;     CONTRA     Rienk Dirks als cur 

bonorum over het sterfhuis van Douwe Dirks Meinsma, intervenierende voor  Tyerk Feyes 

binnen Leeuwarden; en Dirck Claas zn voormond over Dirck Douwes.   om aan de impt te 

betalen de helft van 50 g.gld reserverende de impt het recht nopens de andere helft, .... neffens 

wat van de eerste helft uit het sterfhuis zal binnekomen.   en cond in de helft van de kosten. 

10 okt 1603.    

Belij Lyuwe dr. wed. van Hendrik Aarends zn. van Harderwijk;   CONTRA Claas Gerbrands 

burger in Leeuwarden.       ... de impt te betalen 100 g.gld. met schaden etc 

Ida Foppe dr. appellante     CONTRA   Dirck Tijss zn    als transport hebbende van Tijss zijn 

zoon geappelleerde    .... niet bezwaard...... 

222. 

Cornelis Jans te Ferwerd;     CONTRA    Mintse en Jelmer Syurds c.s.   ... niet bezwaard..... 

 

Sijurd Emkes in Oudega     CONTRA     Hinne Ubles   geapp    In Factis. 

11 okt 1603 

Here Andries zn Swijns als man en voogd van Trijn Wijbe dr. zijn huisvrouw; en mede als 

voogd van salige Henrick Willems. bij Trijn geprocreerd;       CONTRA    Joachim Eelkes als 

m.e.v. van Jets Willems dr.     In Factis. 

 

Bauke Rommartha te Pingjum; assessor van Wonseradeel;   CONTRA   Wopke Pieters 

Dotingh(a) te Marssum   .... niet bezwaard........ 

 

Georgius Itsma postulant voor het gerecht van Kollumerland; vanwege Doedke Hebbema zijn 

vrouw;    CONTRA     Bennerd Sapma voor hem en als volm van de andere erfgenamen van 

Rein Sappema.      Het  HOFF cond de geappelleerde om de requirant te doen hebben de 
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rekening van Pieter Coerts; in de req. requeste gementioneerd.   

 

Pietrick Ocke wed.      CONTRA      Jan Dirks burger binnen Workum; voor hem en vanwege 

Tyerck Tyallings ; Wijbe Wijbrands; Holke Bene zn en Jetse Ids zn als voorstander van de 

armen der Minnist gezinden te Workum.   Het  HOFF verklaart de impt erfgenaam van 

Syouke Syoukes cond hem onder genoegzame inventaris de impt de goederen door het 

versterven van wijlen Auck Jarichs op de vs. Syouke, te laten volgen met de vruchten en 

profijten vandien...... 

12 okt 1603. 

Pieter Taekes, ticheler voor hem en Dieuw Watse dr. zijn huisvrouw; te Woudsend, appellant 

en requirant.      CONTRA     Jelke Kinhgum en Pieter Kinghum te Zweins.   In Factis. 

224.  

12 okt 1603 

Jfr His Donia     CONTRA    Jfr Imck Popma      Het  HOFF verklaart de baar d.d. 15 maart 

lestleden executabel; cond de gedaagde zoveel in haar is, de impt te laten volgen de helft van 

de goederen, landen actien gerechtigheden, renten etc in de inventaris in de baar opgenomen, 

met de vruchten profijten en emolumenten die de gedaagde daarvan gehad heeft sedert het 

overlijden van het weeskind Rienk (Reu..ke) Popma gehad,    .... etc.... 

 

13 okt 1603. 

Tyerk Dirks en Trijn Tiemens e.l.  in Leeuwarden;   CONTRA    Jacob Arenses in Menaldum; 

en voor Jelske Dirks dr. zijn e.h.     te betalen 200 car. gld met scaden etc...... 

 

Jurgien Hendriks burgemeester van Leeuwarden als cessie hebbende van Pibe Andries impt.   

CONTRA   Hessel Hessels te Paesens; In Factis; binnen een maand peremptoir. 

225. 

Wst Jans (Oedts Jans?) te Franeker mede curator over Arjen (?) en Jouck wijlen Jan 

Groningers weeskinderen en mede last en proc. hebbende van Aesge Boyens zijn adiunct. 

CONTRA      Feddrick Sywerds als gewezen curator over de vs. weeskinderen; en Reinck 

Syurds als borge voor de administratie onder renunciatie Beneficii Discussionis voor de vs 

Feddrick.       . de gedaagde kan vooralsnog met zijn presentatie volstaan en de impt verder 

niet ontvangbaar. 

 

De Weesmeesters der Stad Leeuwarden impt     CONTRA     Jan Isbrands , burger in 

Leeuwarden; vanwege Anna Hendriks dr zijn huisvrouw, als mede erfgenaam van Auke 

Annes haar broeder; en intervenierende voor de andere erfgenamen; en Cunira Bernardi 

gedaagden. Cond de gedaagden om de impt tesamen te betalen 100 g.gld met de schade etc,.... 

 

14 okt 1603. 

Mamme Everds nom ux. en als erfgenaam van wijlen Simen Riemes (= Reiners.) zijn 

huisvrouwen broeder geresumeerd hebbende de proceduren bij Jan Gabbes; als cur over 

Sijmen Reiners    CONTRA    Dirck Frans zn   te Slappeterp.   In Factis. 

226.  

Jacob Laas zn. te Jorwerd; als cessie hebbende van Harmen Jans op Dronrijp;   CONTRA 

Jan van Loon postulant en notaris binnen Leeuwarden; als cur over Erasmus Grijff, en Jfr 

Frouck Foppinga zijn Oldevader en Oldemoeder.    om de impt te betalen 100 g.gld met de 

onbetaalde interesten. en om redenen compenseert de kosten. 

 

15 okt 1603. 

Hylck Gerbe dr. voor haar en als conj pers voor haar broeders en zusters sampt haar kinderen 

en onder  Ren. S. C. Velleius en onder hypt. van goederen c.d.r.   CONTRA   Bocke Douwes 
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Abbema deurwaarder van dezen Hove.   

Het  HOFF verklaart de eiserers, die procedeert voor haar broers en zusters en de kinderen 

daarvan niet ontvangbaar; en ordonneert partijen te compereren voor de commisssaris: 

POINCTEN   — Of zij requirante een dochter is van Syts Doirre dr. (is)— en voor hoeveel zij 

erfgenaam is  — door wat last de gerq. de penningen bij hem  ontvangen heeft uit gekeerd.— 

Idem oft Syts met de vs. uitkering wel tevreden is geweest; of, daar ook kennisse in heeft 

gehad.  — Wat borgen de gereq. heeft voor de uit tellinge bij hem gedaan.  — ende tot wat 

sommen hij borgen heeft.    — voorts te recouvreren de besognen bij de here Godefridi en  

andere kwitantien van Ansck Feitsma en Watse Mollema  

227. 

Dr Sibrandus Lubberti professor binnen Franeker en Fedde Pibe zn Hania voor hem zelven en 

als last hebbende van Cornelis Jelles te Minnertsga, met Jan Dirks zn. op Loeninga zate voor 

hem zelf en gecaveerd hebbende voor Jan Alberts op klein Orsma zate. Oene Joukes op Groot 

Folpta; Jarich Gabbes op Lampsma;  Pieter Eelckes Haarda; voor hemzelf en deze mede voor 

zijn zoon Freerck Pieters onder hypotheek zijner goederen c.d.r. sampt Pibe Sickes en Fedde 

Jans als landzaten van Jr. Syds van Tziaarda en Jfr. His van Hemmema zijn moeder en haar 

landzaten in den dorpe Minnertsga; en Jr. Hessel Mockema voor hemzelven ; Req.   

CONTRA 

Jfr Idske van Hettinga nagelaten wed. van wijlen Tialling Sixma in leven Grietman van 

Barradeel; voor haar en haar kinderen en c.d.r.    

Het  HOFF cond de gerequireerde om Tsioelstra pipe te Minnertsga na advenant van haar 

landen, reed en drifte over dezelve hebbende     ...    te repareren en voortaan te onderhouden.   

228.       

17 okt 1603. 

Tyebbe Jelgers burger binnen Dokkum;     CONTRA     Wijbe Lamberts te Franeker; als 

m.e.v van Simpck Jacobs dr zijn e.h.       In Factis. 

18 okt 1603. 

Jfr. Helena van Bunau, wed wln Jr Wilco van Holdinga te Britsum.    CONTRA     Pieter 

Simons en Lijsck Gerbrens dr. e.l. te Britsum.   op zekere poinct: Hoe oud Lisck een der 

gedaagden is geweest de 15

e

 mei 1591 en oft de litescontestatie ter selver tijden geen 

curatoren heeft gehad. 

 

Henricus Regneri notaris publicus en postulant binnen Leeuwarden; als cur. lit. over Agatha, 

mr. Johannes Velsius dochter    CONTRA    Wilhelmus Velsius als cur. van de vs. Agatha.   

... voor de commissaris....   — POINCTEN: Hoe groot de jaarlijkse inkomsten van Agatha 

zijn — wat voor meubelen en linnen de vs. Agatha toebehoren die de geappelleerde onder 

hem heeft.   

229.   

Gatse van Andringha voor hemzelf en als conj. persona en het recht hebbende van Lijsbet 

Andringha zijn zuster bij consent van haar Lijsbets man (N.N.) impt  CONTRA   Jacoba 

Hannema voor haar en het recht van haar dochter verkregen hebbende.   .......om aan de impt 

te betalen 100 g.gld met schade en interesten etc. 

 

Rijurd Claas op Dronrijp voor hem en zijn kinderen en als cessie en transport hebbende van 

Reiner Douwes te Minnertsga; en c.d.r. voor Rixt Alberts dr.   CONTRA    Cornelis Sickes als 

geauth cur over Jouck Pieters dr zijn e.h. en mr. Frans Jans als cur over Franske Pieters dr. en 

zij tesamen cessie hebbende van  Hylck Oenthiema.     ... gehoorde de eed van Rennert 

Douwes cond de ged de impt te betalen 157 g.gld 14 stuivers; met schaden etc.... 

230. 

Ocke Jorcx burger in Workum    CONTRA    Jacob Alberts te Bilgaard als voormomber over 

Gerloff en Douwe Jeltis zonen; Dirck Taeckes te Harlingen; u.n.v. Aaff Jelte dr. zij e.h. als 
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erfgename van Sibrich Jelte dr.   ... de impt te betalen 130 dalers....   in bare gelden of in 

klederen en zilverwerk; met schaden etc sinds mei 1601 gehad.   

 

Siu Lyklema wed. van Vincent Vincents; voor haar en als moeder en leg. tutrix voor de 

kinderen geresumeerd de proceduren      CONTRA      Joachim Hoppers secr. van 

Wijmbritseradeel.     aan de impt te betalen 1772 g.gld met schaden behalve wat daarop reeds 

is betaald, omdat de landen met meerdere huizingen zijn bezwaard; en voorts voor de 

commissaris.   

231. 

Mr Lambert Jans Chirurgijn te Bergum als last en proc. hebbende van Adriaan Cronenburch 

aldaar en mede als opsiender van zijn persoon en goederen   CONTRA Doeke Frans (?) 

als volm van Cornelis Middeldorp en occuperende voor Bartholomeus Oldeneel.      Het  

HOFF gehoord de eed van Maike Cronenburgh tot versterkinge van des requirants aangeven 

gedaan, cond. de geappelleerde om de goederen en waren costeloos en schadeloos af te doen. 

 

Buwe Claas burger in Leeuwarden als voogd van Trijnke Lambers dr zijn huisvrouw, en c.d.r. 

en mede voor Geurt Tiete dr. zijn huisvrouws moeder.    CONTRA   Johannis Hemstra voor 

hem en als leg. adm. van zijn kinderen bij Toentie Willemsdr. zijn huisvrouw.   .... 

rejecterende de exceptie....   peremptoir te antwoorden. 

232. 

Jfr Ida Sweyns        CONTRA     De Grietman en het gerecht en volmachten van Franeker 

deel.  Het  HOFF verklaart dat er wel en terecht bij de eiser geklaagd is en cond. de ged. de 

impt te doen hebben en te passeren beholdelijk brieven van consent, in de vs. prceduren 

verhaald, zonder consentgeld   en uit bewegende oorzaken compenseert de kosten. 

 

Mr Gerrijt Harmens als cur over de goederen van Sake Taekes impt in conv. en ged. in 

reconventie.   CONTRA    Aarend Wobbeles als cessie hebbende voor het weeskind van Ipke 

Ipkes  Algera    Het  HOFF onzegt de impt in conv. zijn verzoek. en in reconventie recht 

doende dat de begoste.....  op de goedwillige condemnatie van 19 juni 1601 ten verzoeke en 

profijte van Ipke Ipkes zn Algera en de uitwijzinge daarop gevolgd haar voortgang zal 

hebben. 

 

Trijn Jonge dr. als het recht hebbende van Syeuke (?) Sijurds (?) Bontes (?) de 

eerstgeprefereerde crediteur van Sijmon Gerrijts impetrant.  CONTRA   Aarend Martens. 

c/ux. 

233. 

Hans Claaszn burger en koopman in Leeuwarden. impt   CONTRA    Jacob Beima te Blija.. 

 

Dubbrich Vincents weduwe van Jan Kempes voor haar en als moeder en wett. voorst. van 

haar kinderen.   CONTRA    Gabbe Sapes te Aengium. .............. te namptificeren 200 g.gld.   

 

Able Reiners te Heimelum CONTRA Tyerck Tyercks aldaar; .....niet bezwaard. 

 

Sybrand Wybrands burger in Leeuwarden als man en voogd van Lijsbeth Wolters dochter zijn 

huisvrouw en in dezen last hebbende van Dr. Henrick Gualtheri secr. dezer stede; als cur. over 

Jelkie Wolters dr. zijn zusters goederen.       CONTRA       Syurd Syurds Donia en zijn 

huisvrouw.   ... om de impt te betalen (de helft van?) 640 g.gld. met schaden etc.    

234. 

Agge Jetses burger der stede Bolsward; voor hem zelf en als erfg. van Trijn Imme dr. zijn 

meuije.        CONTRA         Atske Wijgers huisvrouw van Gaetse Auke zoon te Staveren; en 

Henrick Wiggers te Amsterdam. mede voor de kinderen van Anneken Wiggers dr.; Fenne 



352  

Wiggers dr. en Agge Simons ged. 

Het  HOFF verklaart de impt mediate erfgenaam van wijlen zijn moeder Trijn Jans en aldus 

van een half huis binnen Staveren; aan de westzijde bij Jelke Fockes bewoond; benevens twee 

koegangen gelegen in Inthima venne; verklaart dat de gedaagde deze goederen zal relaxeren 

die door Pieter Gerrijt zijn geadministreerd. met profijten en emulumenten. En evt. vervolg bij 

nieuwe instructie zo zij vernemen zullen.    

 

Johannes Bernardi als last en procuratie hebbende van Jan Columbier en Michiel de Behainc 

in Franeker als executeurs van het testament van wln Willem Walcourt; en Francina in leven 

echtelieden, nagelaten en mede vanwege Jacob de Fui ;     CONTRA     De Heeren 

Gedeputeerde Staten van Frld. intervenierende voor Gerardo Jacobi ; Doecke van Martena en 

dr. Sicke Dekema; mede gedeputeerden; en Marten Fockes als administrator van zijn kinderen 

bij Wisck Feike Tatmans dr. in echte getogen.    Voor de commissaris......   etc. 

235. 

Henrick Reiners n/ux triumphant      CONTRA    Meynt Sibe dr. wed. Watse Lyuwes voor 

haar en de kinderen.    .... te compareren voor Harinxma....... 

 

Aarend Frans Wabbeles voor hem en zijn huisvrouw.     CONTRA    Jacob Jeppema voor de 

commissaris; etc. 

 

Elisabeth Versteveren voor haar en haar kinderen bij Jelmer Jellis in leven deurwaarder 

getogen; en in die kwal erfgenaam van Maike Jelmers dr.      CONTRA 

Laurens van Voort; en Gerrijt Dirks en Philips van Tongeren als geauth. curateurs over Maike 

van Voorts getogen; Jijsck Geerts dr. wed. van de vs. Pieter Binnerds en Geert Willems haar 

vader als voormond over dezelve haar kinderen van Jiesck (Jijsck)geprocreerd.   In Factis. 

236. 

Tiete Andries zn Verolsma   CONTRA    Jarich Jelmers.    te compareren voor de comissaris... 

 

Syuck Unia en Jfr Lijsck van Heslinga    CONTRA     Feye van Aelwa voor hem en vanwege 

Jfr Aalke van Galema zijn e.h.    .... te compareren...... 

 

Ambrosius Gravius te Westergeest;     CONTRA       Harcke Jents zn Roelofsma, en Gabbe 

Epema als voorst van wln Fookle Sibrands kinderen en res de proceduren.   voor de 

commissaris... 

POINCTEN: Oft de Req. en zij meijers geen kwitantien zijn gegeven bij Fookle Sibrands van 

de betaalde schattinge. (237)  — Of die nog voorhanden zijn.— Oft de Req in tijden van de 

verkopinge in s'lands dienst is geweest en buiten deze provincie. Oft de voorn. Focke 

Sibrands niet om enige resten de Req. of zijn meijers heeft aangesproken voor de verkoping 

werd gedaan. — Waarom het gerecht van Kollumerland weigerde Rumpt Sinda te horen; 

vallende van des Req. wegen verspieringe.  — Zal voorts de heer commissaris recouvreren 

het boek of register, van de ontvang bij de v.s dorprechter gehouden.   — Item de restschulden 

aan de ontvanger generaal van de Grietenije overgeven aangaande deze gedeputeerde 

achterwesende schattinge.  — Beneffens dien des onvangers eigen boek van deze tijd.   – 

Eveneens de decreten zelve op de verkopinge der landen gegeven. 

 

Jelke Abbes te Roordahuizum impt    CONTRA    Rienk Doitses en Trijn Jelke dr. te Friens; 

Wijbe Freerks en Griet Jelle dr. e.l. te Jorwerd; en Gerrijt Jans voor hem en als voorstander 

van Marij zijn dochter bij Marij Jelke dr zijn overleden huisvrouw.      

 In Factis.    

238.    25 okt 1603. 

Ete Harmens; Pier Jans en Sipke Pieters te Onze Lieve Vrouwenparochie; als voormonden 
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over Douwe Hessels en Hessel Pieters resp. weeskinderen.    CONTRA    Cornelis Jansz. de 

Olde en Lyeult Martens aldaar.      In Factis. 

 

Jan Martens voor hem en zijn huisvrouw;   CONTRA     Ernst Grovestins en Rieme Galema    

 

Jfr. Susanna Meckmans wed. van Herema (?) als cessie hebbende van Pieter Henricx.    

CONTRA Dr. Augustinus Polman (?)    ... in de kosten. 

239. 

Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel; voor hem en vanwege Barbara Hoitma 

zijn e.h.    CONTRA    Eernst van Grovenstins en Jfr Rieme van Galema.    voorts in factis.... 

 

Dirck Pibes als voogd van Foeck Pieters dr.; Minne Jeppes als voogd van Hil Pibe dr; en 

Berend Pibes voor hem zelf.   CONTRA    Foecke Joostzn     ... verstekt hem en cond de 

gedaagde te doen bewijs en reliqiua van de administratie die hij heeft gehad van de impts 

goederen.  

 

Laas Claas zn herbergier en Aaff Henricx dr. e.l te Franeker;    CONTRA    Agge Johannes 

althans herbergier in IJlst ....... de obligatie van 1 mei 1603 voor bekend cond de ged. te 

betalen 31 c.gld. 

 

Lenerd Pieters en Jouke Tyerks dr. e.l. burger en lakenkoper in Leeuwarden; als cessie en 

transport hebbende van Jan Frans zn bakker; en c.d.r. voor Aagt Martens zijn huisvrouw.      

CONTRA   Jacob Rommarts en Neeltien Martens dr. e.l. aan St Jacobi Parochie. ..... holdende 

het instrument van 28 april 1601 voor bekend , cond te betalen 125 c.gld met schade en 

interesten.  

 240 

Pieter Pieters houtkoper te Harlingen,    CONTRA    Hendrik Hans zn te Staveren.   houdende 

de overgelegde obligatie voor bekend, van 7 april 1601; cond de ged. 170 car. gld. 

 

Sipke Pieters in Dantumawolde, als cur. over Bauck Fercx dr,  tegenwoordige huisvrouw van 

Reitse (??) Hessels aldaar, met consent van denzelven.     CONTRA     Worp Tyessens te 

Holwerd en Julius van Meckema te Franeker.   .... houdende de overgelegde obligatie van 5 

nov. 1596 voor bekend, tesamen te betale 300 car. gld door de gedaagden; met de schaden en 

interesten sedert mei 1600 salff deductie van 92 car. gld op de interesten betaald.    

241. 

OP DE 8 NOVEMBER 1603 WEZENDE DE EERSTE RECHTDAG NA 

ALLERHEILIGEN. 

 

Gercke Pieters Sickema vanwege Cunira Rommerts dr. zijn e.h. als geauth cur. over Aacht 

Rommerts dr zijn huisvrouwen zuster; en in die kwaliteit erfg. van Grietke Wlkes dr. hun 

moeder en mede erfgenaam van Rommart Simons. hun vader.      CONTRA   Metke Sip[ke] 

dr.  voor haar kinderen.    ... peremptoir te antwoorden. 

 

9 nov 1603. 

Harmen Pieters te Arum voor hem en voor zijn broers en zusters.   CONTRA    Kempo Claas 

als stiepvader en conjuncta persona van Trijnke Juke dr.  en c.d.r.   

 .. niet ontvangbaar...... 

 

De Wed en erfgenamen van Hendrik van Born, wijnheer te Dordrecht; Triumphant 

CONTRA    Claas Alberts , burger in Franeker.    Het HOFF interponeert decreet; (242) dat de 

koop van de halve huizinge nog eenmaal..... geproclameerd zal worden op 23 januari 
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naastkomende.  

 

10 nov 1603. 

Henrick Oldendorp burger in Leeuwarden appellant;   CONTRA    Isbrand Dirks in 

Rijperkerk  ....... niet bezwaard....... 

 

Nicolaus Johannis ecclesiasticus te Stiens.    CONTRA     Jan Jans aldaar.  In Factis 

NOTA: 

Op huiden is bij den Hove in plaatse van wijlen Ane Isbrands het Bood -ampt 

geadmitteerd Pieter Corneliszn en geresolveerd dat Hed, Balling Riddersma voor de 

naaste reize geholden wordt voor .........  actum 3 nov 1603. 

243. 

Tied Haie dr. te Franeker voor haar en als erfgename van Stynke haar dochter en ook voor 

haar deel van Laurens Haies en Jantien Riemers dr.     CONTRA     Haie Tasme te Kollum. In 

Factis. 

 

Luitien Gosses te Raerd Bij Dokkum als voogd van Sibbel zijn huisvrouw, en als volm van 

Ebel en Jouck Pieters dr. zijn huisvrouwen zusters; en c.d.r.    CONTRA     Auck Roersma te 

Ee. voor haar zelven en als administratrice van haar kinderen bij Wybe Scheltinga.     Het 

HOFF verklaart de impt eigenaar van de 7 pm en 5 einsen land en acht g.gld 7 strs rente; ofte 

de penninghuur uitgedrukt; cond de ged om de impt te laten volgen met profijten en 

emolumenten.   

244. 

Pieter Idserts als cessie hebbend van Wigger Buwes, wed. van Sibe Breutix en mede 

erfgenaam van de vs. Sibe en als het recht overgedragen hebbende aan Tiets Roorda e.h. van 

Diurd Alberda te Groningen.    CONTRA    Dr. Thomas Herbaius als erfgenaam van mr Jacob 

vn Herbaium zijn vader.    ........niet ontvangbaar. 

 

Jan Buwes wonend te Waaksens als voorm. over de weeskinderen van Auke Buwes en Sytke 

Martens dr. e.l. en c.d.r. gecaveerd hebbende voor Gosse Gosses; reducenten     CONTRA    

Harmen Gerrijts in Leeuwarden;   .......in cas van reductie niet ontvangbaar......., en in 

reconventie recht doende de impt te betalen 64. g.gld ....... 

12 november 1603.    

Tyaard Folkerts, adproberende hetgeen bij zijn vader Folkerd Ritskes is gedaan.   CONTRA 

Aebe Allema te Kollum.  POINCTEN:   – Oft de appellant nog eigenaar en gebruiker is van 4 

pondematen land; op het zuid van de Heerenwegen des appellants huis; indien ja, ende den 

geappellleerde's positien hier in qual. zijnde. 

--In cas van negatie hoelang hij van dezelfde landen eigenaar en gebruiker is geweest en wat 

jaren.– Of hij daarvan enige lasten van de floreen heeft betaald.  zo niet om wat voor reden.--  

Oft hij de vs. 4 pondematen lands van Ballinga heert zijn afgetogen en van wien hij appellant 

die heeft verkregen; en daar aff zijn, appellants koopbrief of andere bescheiden kan 

recouvreren.   

18 nov 1603. 

Hobbe van Waltinga grietman en Nicolaus Ens Secretaris van Franekerdeel; als volmachten 

van de ingezetenen.   CONTRA  de Magistraat van Franeker vanwege de ingezetenen.   

Binnen zes weken peremptoir. 

246. 

Epo van Hettingha, Dijkgraaf van Wijmbritseradeel; en Jelle Piers, als volmachten;    

CONTRA   Rincke Attes ( Baard v Sminia: ATZES), Grietman van Hemelumer Oldeferd en 

Pieter Joukes secretaris van het zelve deel.    In Factis. 
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Marck Hankes appellant;     CONTRA                   Freerck Sipckes Adsessor van het gerecht 

van Dongeradeel; W zijde der Pasens.   .... niet bezwaard......... 

 

Wilke Martens burger in Leeuwarden; als vader van zijn knn. bij Jelke Pieters dr. zijn overl 

e.h.       CONTRA       Esaias van den Ende burgemeester van Rotterdam, hebbende transport 

van Aeltgien hier te lande genoemd Eeltien Jans dr. wed. van Jasper Jelis geappelleerde.    

......doet te niet het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie cond. de ged. de impt 

te betalen de somma van 80 gar. gld. van de termijnen sinds 1598 verschenen; met schade 

etc.... 

247. 

Jr. Hessel vanFeitsma    CONTRA    Aale (?)Sickes. geappelleerde.   ... niet bezwaard.... 

 

Sijurd Rienks te Beetsterzwaag, apellant;   CONTRA    Wijbrand Feikes als man en voogd 

van Bauck Hebelens zijn vrouw en procuratie hebbende alsook Tanquam(?) conjuncta 

persona en caverende de rato onder verband zijner goederen voor Rudolfo Hebloi en en 

Cornelia Hebelens dr. zijn huisvrouwen broer en zuster.     .... niet bezwaard..... 

 

De magistraat der stede Sneek, triumphanten en Req.    CONTRA    Bocke van Burmania 

wonend te Edens.     Het  HOFF cond de gedaagde voor zoveel hij erfgenaam is van wijlen 

Poppe van Burmania van de penningen in kwestie sedert de lititscontestatie van de proceduren 

bij fine van den hove in date 27 october 1598 geremunieerd ontvangen is ; verklaart de impet. 

tot hun vorderen eis niet ontvangbaar, en om redenen compenseert de kosten. 

248. 

Aarend Boimer als universeel erfg. van Bauck Aarensma zijn moeder.   CONTRA    

Jfr. Tet Douma huisvrouw van Syds van Botnia en Bartel Douma als erfg. van Epo van 

Douma te Huizum. 

 

Tonis Claaszn Hollander te Huizum      CONTRA   Sicke van Dijcxtra als geauth cur over de 

Rints de gewezene dienstmaagd van Tonis vs.   In Factis voor Saakma..  

 

Mr. Gerrit Christoffels nu wonende te Berlicum uit de naam van Ebel Sibrands zijn moeder.     

HET  HOFF  verklaart het vonnis van de Nederrechter nopens de adjudicatie van de kosten en 

schaden en interesten daar inne gemeld van nul en onwaarden. en de appellant nopens het 

surplus in cas d'appel niet ontvangbaar. en renvoierende parteijen voorts aan het gerecht der 

stede Harlingen. En ord denselven gerecht ten pricipale recht te doen en om redenen 

compenseert de kosten.  

249. 

Freerk Dirks burger en koopman te Sneek als cessie hebbende van Simon Outgers te Irnsum.     

CONTRA        Hein Gerleffs voor hem en onder verband van goederen caverende voor Jel 

Augustinus dr. zijn huisvrouw.    ... te namptificeren 212 ½ g.g.ld; ten principale in factis. 

 

Ju Hommes te Sneek impt  CONTRA     Sicke Romkes voor hem en c.d.r. voor Jantien Jannus 

dr. zijn huisvrouw. (doorgehaald: Joachums)   ... te namptificeren 100 g.gld. 

 

Roeland van Achelen voor hem en als voogd van Jfr. Womck van Mockema zijn huisvrouw.  

CONTRA       Tarquinius Gerardi.  Ged.     Het  HOFF zonder te letten op de middelen bij 

Schingen (de advocaat van eiser) van wege de ged. ....   condemneert hem datelijk op de 

versochte pervijsie en voorts ten principaal van de ordonnantie te antwoorden en condemneert 

de vs. Schingen in de kosten van het incident uit zijn eigen buidel te betalen.  

250. 

Adriaan Jellis burger en bakker te Bolsward; als voogd van Rins Adriaans zijn huisvrouw; als 
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erfg. van Adriaan Posthumus. haar wijlen vader.     CONTRA     Pieter Claas en Elisabeth 

Claasdr. voor henzelf en Jan Schellingwou als momber over Anscke Claas dr.    Te 

compareren voor de commissaris van de hove.....POINCTEN: 

– Oft de cooppenningen in questie bij Jan Alberts ontvangen; niet op interesten oft anderszins 

tot profijtte van de originaal impetrant te beleijd te zijn.  – Oft dezelve ook bij hem Jan tot 

profijte van de orig. impt. verrekend te zijn.– De rekeningen die Jan Alberts gedaan mag 

hebben te recouvreren.  

 

Jacob Claas tot Blesdijck     CONTRA     Richard Slotboom schulte te Oldemarkt en Paasloo 

als speciaal gemachtigde van Lubbert Haies en Ave Jans dr; burgers binnen Groningen.    ..... 

niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...... 

251.   

Pieter Matheus in cas van salaris      CONTRA       Broor Hoitema en Dr Joost Brantsum; 

gezworen bode van dezen hove.  en Sipke Jaarsma gedaagden.   

Het  HOFF cond Dr. Joost Brantsum om de impt. te betalen de somma van 20 car. gld. 

onverkort  zijn recht jegens degenen die vermeent zulks verklaart te hebben; en de eis tegen 

Broer Hoitema en Sipcke Jaarsma niet ontvangbaar. En cond. Brantsum in de kosten.  

 

Sake Hettes tot Britswerd; als erfg. van Hessel intes Req.      CONTRA       Thomas Willems 

e.l. burger der stede Enkhuizen;      In factis. 

 

Aarend Jacobs Brouwer te Delft uit Truewel (de 2 truffelen?)  CONTRA      

Tyard Lyuwes burgemeester en Rommart Thomas, Rentmr. der Stede Bolsward. zelf 

crediteuren en ook last en proc. hebbende van de andere crediteuren en vanwege de gemeen 

erfgenamen van Epo Upkes gedaagden.    HET  HOFF cond de gedaagden uit antwoord en 

quadruplijk gedaan te leveren behoorlijke inventaris van de goederen bij wln. Epo nagelaten. 

mitsgaders van hetgene daar van is ontvangen en daarop met de comm. van den Hove te 

disputerende overigens niet ontvankelijk.  

252 

Cornelis Dirks als geinteresseerde persoon intervenieerende voor Thomas Jacobs.    CONTRA  

Jouw Heppes te Kollum; voor hem en onder verband van goederen voor Sas Foocke dr zijn 

huisvrouw.    ..... niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter....... 

 

De Gedeputeerde Staten van Friesland als gesuccedeerd in het recht van klooster Betlehem :   

CONTRA    Cornelis Cornelis van Aengium;als door het recht van successie en delinge 

verkregen hebbende van Wijlen Cornelis van Aengium zijn vader; en in die voegen 

geintervenieerd hebbende voor Gerrit Dirks zijn landzate; met adprobatie en assistentie van 

Dr. Sixtus van Peima; occuperende voor de vs. rediteuren van wln. Cornelis vs. .... niet 

ontvangbaar..... 

 

Sipke Abbes Muller en burger in Franeker; en Aleff Jans Smit burger binnen Harlingen; als 

voorm o.d. weeskinderen van wln Bauke Annis; en Maerck Sibrens dr. in leven e.l.     

CONTRA    Reiner Jans mullenaar te Harlingen.   ... In Factis. 

253.   

Minke Alberts wonend te Kollum applt     CONTRA       Goijtsen Lamberts aldaar. 

.... niet bezwaard....... 

 

Bauck Sape dr. te Wirdum; als erfg. van het weeskind van Aysse Sapes (Sappes) haar broer.   

CONTRA      Botte Luitsens voor hemzelven en Folkerd Uble zn ; als voogd van Eeck 

Luitsens en c.d.r. te Westergeest.      In Factis. 

28 november 1603 
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Jacob Claas te Harlingen voor hemzelven en als man en voogd van Anna Laurens dr. zijn 

huisvr.     CONTRA      Hessel Lyuwes te Pingjum en Olpherd Jans te Pijtersbierum en UUlbe 

van Alewa.      Het  HOFF cond. Ulbe vs. en Olpherd te namptificeren en in pricipale in factis. 

254. 

Sierd Rienks te Beets apellant      CONTRA    Wijbrand Feikes als man en voogd van Bauck 

Heble dr. zijn huisvrouw; en Heble als principaal medevoorstander en als conj persona 

caverende voor Rudolfo Heble zn en Cornelia Heble dr. zijn huisvrouwen broeder    .. niet 

ontvangbaar.... 

 

Anna Sibrands dr nu huisvrouw van Sake Tyepkes, Reducent;   CONTRA      Pieter Rienks 

burgemeester binnen Leeuwarden; als man en voogd van Trijn Andries dr; en c.d.r ; Sibe Jans 

medeburger aldaaar; als voogd van Anna andreis zijn huisvrouw; en Pieter en Sibe last en 

procuratie hebbende van van Harmen Everts tot Unga (?) als leg adm van hil zijn dr. bij Aelke 

Martens geprocreerd. en in die Qual erfg. van Pieter Martens.     ..... In factis.... 

 

Jantien Jans dr. Impt      CONTRA     Aarend Beumer (Boimer?)   ged en excipient. 

De excipient ongehouden te antwoorden.  

 

Harmen Moesel voor hem en zijn kinderen bij Griettie Eysses dr zijn overleden huisvrouwe 

als cessie hebbende van Jan Jans en Aeff Eysma; e.l en mede voor Anna Haiema wed Jan 

Valcx.      CONTRA    Hid, de wed. van mr. Coert Harkes; voor haar zelf en Tiete Coerts voor 

hem zelf; en tesamen voor de andere erfgenamen van Coert Harkes; en c.d.r.   en Aarend 

Baukes als cessie en transport hebbende van Frans Jans weduwe te Leeuwarden.  ged.   Het  

HOFF verklaart de impt vooralsnoch niet ontvangbaar.   

De wed en erfgernamen van wln. Reiner Reiners in leven burger in Leeuwarden; Req.   

CONTRA  Jacob Harmens burger en brouwer aldaar.  Te compareren voor Ulenburch: 

poincten:   niet ingevuld. 

 

256. 

Arien Pieter Buwes   Req.    CONTRA    Feyte Epes gerequireerde. 

Het  HOFF releverende de req. tegens verloop van tijden; gunt hem alsnog de tijd van veertien 

dagen om zijn productie van getuigen te doen en cond hem niettemin in de rq. kosten. 

 

Jan Willems als cessie hebbende van Jan Sems   CONTRA    Jan Bonteman   ged. 

Cond. de ged om de impt te betalen de fine van 104 car. gld en 16 strs; met schaden etc; 

onverkort de gedaagde nopens het leren van het ingenieurschap ten processe geroerd.tegen 

Jan Sems zo hij vernemen zal. 

 

257. 

Hans Claaszn. koopman binnen Leeuwarden    CONTRA    Jacob Beima te Blija. Het  HOFF 

cond de ged om de impt te betalen een rood maarschip (!) zuivel en te restitueren en te betalen 

de fine van 155 g.gld met schaden etc. onverkort de ged. recht jegens Gatse Piers en om 

redenen compenseert de kosten. 

Den 2 den dec 1603 

Jacob Valck en Eeme Pieters burgers binnen Leeuwarden als voorm over over de hagelaten 

vier kinderen Tetke, Pieter , Tyerck en Hessel van Salige, Bine ?  Pieters dr. hun resp zuster 

en En Buwe Tyerks Buwema eertijds goudsmid te Leeuwarden. impt.        CONTRA         Aet 

Taecke dr. wed. van wijlen Wijbet Simons.      In factis. 

Sijpke Ritsches wonend op de Jouwer; bij Dokkum als cessie en transport hebbende van 

Simen Claaszn Req. en conv en reconv.   CONTRA    Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van 

den Hove, uit de naam en vanwege Auck Annama zijn huisvrouw, gereq. 
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Het  HOFF cond de gedaagde te gehengen en te gedogen dat in de geeiste 220 g.gld. 

gededuceerd werde de helft van 160 gelijke guldens, en 20 strs; verklarende de req. tot zijn 

vordere eis niet ontvankelijk. en in reconventie recht doende doet af de verkregen ..... ? en 

cond de gereq omonder de deductie in conventie gemeld te gehengen en te gedogen dat de 

executie haar voortgang zal vinden. 

258. 

Jfr Paerck Aelwa;     CONTRA     Feye van Roorda; vormd over Feye van Goslinga's jongste 

weeskinderen    Het  HOFF cond de ged om de impt te betalen onder de presentatie van het 

12

e

 en 14

e

 artikel in de dupliek genoemd, te betalen 127 car gld en tien strs met schaden etc. 

 

Jonckheer Sijs (!) van Tziaarda, op Rinsmageest en Tijs Attes als administrateur van de 

geestelijke goederen aldaar;   impt     CONTRA    Alle Claas en Bauck Douwe dr. Suo et 

librorum noe. ged.  ......... te namtificeren 252 g.gld. 

 

Rudolfus Jacobs postulant binnen Bergum; als cur. negotie et lites door de Hove 

geordonneerd over Magdalena Emkes; en haar goederen in in die kwaliteit erfgenaam van 

Emke Geukes, weeskinderen vader en Syurd Johannes, desselfs weeskinderen oom.     

CONTRA     Oeds Feitses en Jel Feitse dr. elk voor hunzelven en Jalke Jans gedaagde.     Het  

HOFF verklarende de impetrant zo hij procedeert, erfgenaam vam Emke Geeukes de jonge en 

Syuerd Johannes, condemneert de gedaagden respektievelijk om hen impetranten de goederen 

bij dezelve nagelaten te laten volgen en restitueren; bij de vs ged. respektievelijk gehad en 

genoten, sampt sachade en interesten door het ontberen van dien gehad en geleden nog te 

hebben en te lijden tot de volle restitutie toe. (       ) onverkort nogtans Jelke Jans zijn recht 

aangaande de gepretendeerde donatie (?) bij nieuwe instantie .... etc. 

259. 

Jfr Clara van Sickinga, e.h van Broer Hoitema en intervenierende voor Nolke Eebes haar 

landzate.    CONTRA    Jan Lolckes te   Echten.    POINCTEN.– Aen wat sitolen (?) en wat 

plaatsen de 12 dagmad maden gelegen zijn, die tot Echten in den jare 1511 op Broer (?) Hans 

zijn aangebracht. – Oft de vier dagmad van de 12 dagmad op beide zijden Joachim Ids zijn 

naastgelandet.– Oft dit de 4 dagmad zijn van het Oosterzeester veld boven in de Grote Broek 

strekkende van waaruit aan de Lange Haden binnen de Bandsloot ende vererfd op Roeloff 

Jellis en Mus (?) anno 45 , die bij Joachim Ids als naestgelandet geniaard zijn, – Van wien 

Roeloff en Mins diezelve hebben verkregen. – oft Tseetse Janckes of iemand van zijn 

erfgenamen 4 dagmad verkocht heeft.– aan wien.– Van Wie Mintse Tiemens de vier dagmad 

in de verklaring van de grietman Karste Piers van den jare 1542 verkregen heeft. – Wie van 

Mintse Tiemens de selve vier dagmaden verkregen heeft en wanneer. 

260. 

Henricus Regnerij notaris Publicue en proc. postulant binnen Leeuwarden; als cur lit. over 

Agatha Velsius de dochter van Johannes Velsius.  CONTRA   Dr Wilhelmus Velsius als cur 

over Agatha vs. 

 

Het  HOFF verklaart de gedaagde met zijn presentatie in de dupliek te mogen volstaan, en ord 

de gerequireerde uit de opkomsten van Agatha vs. goederen, onder behoorlijke kwitantie 

indes te laten volgen eenhondert dalers gereed geld, en voorts alle jaren op de laatste april een 

gelijke 100 dalers. met het linwaet en het tinwerk, te taxeren beneffens ende den 

groengeverfde kiste, een golden ring met twee gesteenten, en het silverwerck met de kannen 

met de silveren lidden; (zoals in dr Joh. Velsius testamen genoemd) verklaren hem voor het 

overige vooralsnog niet ontvangbaar.  

 

Trijn Pieters dr. wed. van Wijtse Jellis binnen Tzummarum; voor haar en de kinderen; 

CONTRA    Upke Rennerds binnen Sexbierum; en Pieter Rennerds als voormond over zijn 
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zusters en broeders; te Tzummarum; sampt Feddrik Freerks als adsessor van Barendeel  (!)             

Het  HOFF cond de gedaagde om de paarden en koeien kosteloos en schadeloos weder te 

brengen ter plaatse daar zij gehaald zijn. en om redenen compenseert de kosten. 

261.    

5 dec 1603. 

Haie Ringie vanwege Trijn zijn huisvrouw en Jfr Parck Ringie zijn dochter.    CONTRA    

Feye van Roorda als voorm over de onjarige kinderen van Feye van Goslinga; Epo van Aelwa 

als curator over de oldste kinden en als curator over Jfr. Tsieets van Oeningha. ged.   ........ 

niet ontvangbaar. 

 

Sicke Sijerks     CONTRA    Intse Douwes.   Ged.     Het  HOFF gehoord de eed tot 

versterkingen gond de ged om de impt te betalen de somma van 41 g.g.ld.  

 

Claas UUlkes impt    CONTRA     Marten Andries.    Om de 5 affgehaalde pondematen, 

schadeloos te restitueren; en ter plaatsen dat die gehaald zijn te leveren. 

262. 

Douwe Feikes in Leeuwarden als geprefereerde crediteur van Feike Douwes zijn zoon   

CONTRA    Jan Heijns te Midlum; Johannes Sipkes te Minnertsga; Heyn Freerks te Bozum 

als voormond over de weeskinderen van wijlen Hessel Hessels bij Teetke Heine dr als van het 

voorbend van de vs. Heine getogen. Het  HOFF cond de gedaagde onverkort haar moeders, 

Teetke Heine dr goederen en de affscheiding van dezelve om de impt. onder inventaris met 

ede gesteld zijn; quatarij van wijlen partijen vader Hessel Hessels goederen, uit en inschulden 

zo dezelve bij hem zijn achtergelaten; en voor zoveel die onder de gedaagde zijn gekomen, te 

doen hebben en laten volgen. (etc) 

den 7 december 1603. 

 

Sytke Rents dr te Delfstrahuizen; appellante   CONTRA    Syne Tiolles aldaar; als cessie en 

transport hebbende van Cornelis Synes.    In Factis. 

 

Saekle Hoites te Sneel als mede erfg. van Syts Aede dr zijn moeder; voor zich en de 

mederfgenamen; en het recht hebbende van Feike Tyaards.; impt    CONTRA 

Sicke Sibrands te Goutum bij Sneek, en Douwe (dieuwe?) Hans te Menaldum als curatoren 

van Pieter Hans absent zijnde.  Het HOFF taxerende de kostpenningen s'jaars (264) tot 35 

g.glds. en cond de gedaagde om de impetrant te betalen de helft van 70 g.gld. etc. en Feike 

Tyaards niet onvangbaar. 

 

Wopke Jarichs burger in Leeuwarden CONTRA Douwe Eelkes Popta.  Het  HOFF cond de 

gedaagde de impt te betalen de fine van 100 g.glds. en tot zijn vordere eis niet onvangbaar. 

 

Schelte Poppes burger binnen Bolsward.    CONTRA    Jarich Heeres burgemeester aldaar. 

Het  HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende en 

verklaart de geappellerde originaal, zo die voor de Nederrechter genomen is tegens de 

appellant originaal niet ontvangbaar. en om redenen compenseert de kosten. 

 

Oeds Aarends te Bergum; en Obbe Asses binnen Leeuwarden voor henzelven en als 

volmachten voor het merendeel der ingezetenen van Oostermeer; hebbende venen en leijens 

op het Witte Veen aldaar;   CONTRA     Foecke UUtses te Oostermeer voor hem zelven en 

mede in de naam van Folke Uutses zijn (265) broeder en cav. de rato; en Edse Gaeles mede 

aldaar; Juke en Sicke Jukes geassisteerd met Gerrijt Jetses; vanwegen Tyaeb Juke dr zijn 

huisvrouw en caverende voor Feyck Juke dr. hun zuster; huisvrouw van Sijcke Hijlkes en in 

die qual als het recht hebbende van Frou Sicke dr haar moeder; en mede als conj. pers. voor 
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Simon Jans en Rixt Sybrens dr zijn huisvrouw.     Het  HOFF verklaart Foeke Uutses en Edse 

Geales met hun gedane presentatie te mogen volstaan; en om redenen compenseert de kosten 

can de proceduren te hun respecte gevallen. En ten aanzien van Juke en Sicke Jukes te 

compareren voor de commissaris van den hove die hen zal verenigen; indien niet van de visse 

(Wiste?) Oostermeer in kwestie oculaire inspectie nemen mitgaders van dezelve een 

pertinente Chaerte te doen maken; en de voorts op de volgende pointe van offitie te 

infomeren: 

— Eerst zullen de Commissarissen recouvreren de titulen van de tegenwoordige eigenaars 

van de venen in kwestie. — Voorts hoevel ijder stelle van de vs venen toekomt;— Oft ook 

niet van enige stellen de venen voor het geheel of ten dele zijn affgetogen.— Indien also het 

zelve zo mochte wezen aan wie de affgetogen venen gekomen zijn. In wat voegen de ........... 

dezer venen gedaan wordt. 

266. 

Joachim Amkis pandkoper in de omlanden impt en geexcipieerde.     CONTRA 

Mr Martinus ten Horen als cur litis en Henrick Pauwels curator tot de administratie van 

Gerrijt van Loo. excipienten. Het HOFF rejecterende de exceptie cond de gedaagden te 

antwoorden. en te procederen tot de dupliek toe, inclius, reserverende de kosten. 

 

Marten Jans wonende te Tzum impt     CONTRA    Jan Bartels dorprechter te Tzum en Pieter 

Everts gedaagden.      Het  HOFF cond de gedaagde de impet ter cause van wondinge int borst 

ten processe geroerd te betalen de fine van 30 g.gld ter cause van de bloedresinge in de neuse 

van 6 car. gld. met de versuimenisse en meesterloon vandien  ende in conventie recht doende 

cond de gedaagde om de impt ter cause van wondinge alddar geroerd de fine van 10 g.gld; 

ook met het meesterloon en de versuimenisse; en verklarende de vordere eisen niet 

ontvangbaar. 

8 dec 1603. 

Jacob Ariens en Sible Wilts dr. te Luinjebert; impt,    CONTRA   Douwe Bottes voor hemzelf 

en voor Auck Syurds dr zijn huisvrouw.  Rejecteert de exc. en cond te antwoorden. 

267.  

Pieter Johannis Tamme (Tame?)    CONTRA   Ige Jans burger binnen Dokkum. als volm van 

Carolus jans Muurmeester binnen Emden.     ... ontzegt hem zijn verzoek en condemneert hem 

in de kosten.  

 

Doede Syrcxma reducent;    CONTRA     Jelderd Rijpkes voor hem en als conjuncta prsona 

van zijn andere broeders.     In Factis. 

 

Foppe van Grovestins Rd Ord in dezen Hove triumphant     CONTRA   Frans Jans te 

Berlicum als cur. over Franske Pieters dr. en Cornelis Sickes als cur. over Jouck Pieters dr. 

zijn huisvrouw; als erfg. van Jfr. Hylck Oenthiema gecondemneerden; 

Jan Rommerts en Henrick Sonnius, kopers; Jouck Hoite dr te Berlicum voor haar zelve en als 

wett. voorst. van Simon, Sibrand, en Hoite haar zonen bij wln. Pieter Simons haar overleden 

man in echte getogen.   

Het  HOFF adproberende de besognen vande deurwaarder, interponeert daarop met decreet, 

ordonneerende dat de koop van de landen daar inne uitgedrukt nog eenmaal over de kerk en 

het gerecht zal worden geproclameerd............. op de 23 jan eerstkomende; (268) dat de 

gecondemneerde zulks zal gehengen en gedogen en de kopers dit kosteloos en schadeloos 

zullen afdoen. onverkort de opposante haar recht op de kooppenningen indien zij in 

toekomende tijden haar lagaat uit de onverkochte goederen zal kunnen bekomen waarvoor de 

triumphant geholden zal wezen genoegzame cautie te stellen. 

 

Jan Willems schipper en burger te Harlingen; als m.e.v. van Eelck Folkerts dr, en gecaveerd 
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hebbende voor Folkert Pieters haar vader; en Andries Folkerts alle respectieve bestevader en 

omen en also bij wille van de vs Folkert erfgenamen van wijlen Maike Douwe dr. bij wln 

Gees Folkerts dr geprocreerd.         CONTRA       Jacob Hijssels gewezen voormond over 

Maike Douwe dr.      .... det de vs procedure haar voortgang zal hebben; op de goederen in de 

staat van liqiudatie bij de triumph overgelegd. in dat 7 maart 1600. als bij Hylck Merx dr 

achtergelaten.  etc. 

269. 

Imck Sents dr. binnen Leeuwarden; ab intetsto erfgenaam van wijlen Syu Luitiens haar 

overleden dr. bij wln Luitien Jans geprocreerd.     CONTRA 

Wytse Beima te L'warden; voor hen en vanwege Pieter Charlis vader en leg. adm. van zijn 

kinderen bij wijlen zijn huisvrouw getogen. ... onde beneficie van inventaris; van wijlen Syurd 

Beima zijn vader, en resp oldevader. Gereq.    Het  HOFF verklaart dat de presentatie van de 

vs. fine haar voortgang zal habben; op de helfte van 200 g.glds.; mitsgaders op de helfte van 

het huisraad; uit 't accoord met veritas gemeldet; en voorts op de klederen in het inventaris bij 

de deurwaarder Tyalke Tijsses van Syurd Wytses Beima goederen gemaaktaangetekend in het 

octo blad onder het post: "clederen" Syu Luitiens drs. lijfklederen. Etc.  

270. 

Harmen Forck appellant;   CONTRA    Geert, Jan in de Pot's weduwe; voor haar en onder ren. 

sc. Vell. haar sterk makende voor haar kinderen; bij de vs. Jan     

Het HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

10 dec 1603.    

Aarend Baukes en Jantien Hendriks e.l      CONTRA    Sypt Bottes en Saepck Riddersma e.l.      

Het  HOFF cond de gedaagde te betalen 263 g.gld. en 21 strs; salff deductie van hetgeen erop 

betaald is; etc.   En Sypt Bottes een der gedaagden voor het geheel in het bijzonder; om de 

impt in de andere partije te betalen; de somma van 50 g.gld. insgelijks met schaden en 

interesten.  

271. 

Michael Swart Herbergier in Leeuwarden     CONTRA    Haie van Scheltema.   

Het  HOFF cond de ged. om de impt te betalen de helfte en de vijfdepart van 300 car. gld. met 

schaden etc. met bewijs van ontvangen, dat hem de impt de geëiste schuld van Syrck 

Hemminga competeert en reserverende Griet Botte dr. of haar erfgenamen hun recht jegens de 

gedaagde. 

 

Poppe en Isbrand Andringha     CONTRA    Mr Eco Isbrandi als volmacht van Jacob Sixma.     

Het  HOFF verklaart de eisers betreffende de 42 pm lands niet ontvangbaar volgens een 

eerdere uitspraak d.d. 20 dec 1598. En voorts voor Meinsma die hen zal verlijken, etc. 

 

Arnoldus Annius Dienaar des Woords in Lichtaard; CONTRA    Focke Jans Beima als curator 

over Nicolaas Beima te Franeker.  Het  HOFF taxerende de vruchten ter somma van 160 car. 

gld. en 8 stra; en haren voortgang zal hebben.  

272. 

Dirck Allards voor hem en c.d.r. voor Grietke Oene dr zijn huisvrouw.    CONTRA     Isbrand 

en Jancke Jacobs zoon.    Het  HOFF verklaart de goederen actien en gerechtigheden van Jan 

Dirks zn gehypothekeerd wegens ten achter wezen; en voorts niet ontvangbaar; ordonnerende 

de ged. de bescheiden aan de commissaris voor te leggen. 

 

Gabbe Jans burgemeester te Dokkum; intervenieerd hebbende voor Jacob Haiema.  appellant    

CONTRA   Hieronimus Abbema te Ee in Dongeradeel; in de naam en als voogd van Auck 

Roersma zijn huisvrouw; en mede als voorstander van Wybe Scheltinga weeskinderen. bij 

Auck in echte getogen.      In Factis. 
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Jacob Aedgers te Rauwert, Triumphant;   CONTRA Ju Wybes te Sneek.  Het  HOFF 

taxerende de schade op 473 car. gld. en 11 strs   HET  HOFF  ordonneert dat de executie (?) 

van deze somma haar voortgang zal hebben.  

273. 

Buwe Claass burger in Leeuwarden; als voogd van Trijnke Lamberts zijn huisvrouw, en 

gecaveerd hebbende voor Grietke Douwe Dr. haar moeder.   CONTRA Johannes 

Hemstra voor hem en als leg. adm. van zijn kinderen bij Toentien Willems dr zijn overleden 

huisvrouw.     In Factis. 

 

Mr Eco Isbrandi ge appelleerde     CONTRA    Pieter Sipkes Appellant.    Rejecteert de 

exceptie  

 

Gerben Henrix binnen Leeuwarden; als cur over de weeskinderen van Jan Brands.    

CONTRA      Rintse en Bouwe Itsma in Harckema Opeinde.   Cond de gedaagden onder den 

Hove te namptificeren de somma van 32 g.gld.  

 

Pieter Claas wonend binnen Leeuwarden impt CONTRA   Jan Dirks te Ferwert ged.   Niet 

ontvangbaar....... 

274. 

Fedde Jelgerma voor hem en als voogd van Atke Tyards dr. zijn huisvrouw.   CONTRA    

Syurd Minnes voor hem en vanwegen Atke Wobbe dr zijn e.h. en Hubert Jans ook te 

Berlikum. 

Het  HOFF cond Syurd Minnes een der gedaagden te betalen de somma van 36 g.glds. Jacobi 

en Martini telkens de helfte; en voort alle jaren gelijke somma op gelijke tijd. van de 

verschenen huringe; tot alles betaald is; met schaden etc.    Voorts niet ontvangbaar. 

 

Dedde Sipkes als voorstander van Fetse Deddes zijn zoon,   CONTRA    Auke Sibolds 

geassisteerd met Sybolt Tjebles zijn vader, wonende te Boornzwaag.  

Het  HOFF taxeert de schade op 192 car. gld. 12 strs; en dat de betalinge haar voortgang zal 

hebben.  

275. 

Auck Jacobs wed. van Claas Jacobs; impt.      CONTRA         Matheus Pieters burger binnen 

Leeuwarden. en c.d.r. en onder verband van goederen voor Harmen Jacobs schepen deser 

stede.  Om de impt te betalen de somma van 292 ½ g.gld. met chaden etc. 

 

Hette Tyerks voor hem en als voogd van Griet Jans dr. zijn huisvrouw, als ectie en transport 

hebbende van Jacob Nannes impt.   CONTRA    Hotse Wijbrands intervenierende voor 

Teedke Eelke dr. zijn huisvrouw; en voor haar onjarige kinderen , de erfgenamen van wijlen 

Harmen Rommerts onder verband v. goederen caverende. 

In Factis. 

276. 

Syurd Syurds te Warga als erfg van zijn broeder Sicke Sijurds   CONTRA    Sine Jenckes.     

Te compareren voor de commissaris, die henlieden zal verenigen.  

 

Reyn Sickes Burger in Bolsward; Fecke Pieters wonend te H....... in Holland;  

..... door het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Idsart Solkema als cur van Hans Solkema voor hem en Jan Willems n/ux. als erfgenamen van 

Lieuts Tietema haren moeder.   CONTRA    Tyalling Broers Lieukema voor hemzelven en 

zijn broeders als erfgenamen van Tieed Tetema zijn moeder.  In Factis. 

277.  
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Joachim Pieters burgemeester in Harlingen als leg. adm. over zijn voorkinderen bij wln. Trijn 

Jans dr. zijn overl e.h.; en Pieter Jans tot Amsterdam en Agge Thomas elk voor hun zelven als 

erfg. van resp. Jurgien Agges en Anna Feye dr. in tijden e.l.      

CONTRA        Seerp Andries      In factis. 

 

Geert Reiners wonend binnen Leeuwarden;     CONTRA     Jan van Herema te Minnertsga.         

....aan de impt te betalen 100 car gld met schaden etc. 

 

Offke en Jelger van Feitsma als geord. curatoren over wijlen Jr. Hessel van Meckmans 

weeskinderen.    CONTRA     Balthasar Henrici    ........ niet ontvangbaar...... 

278. 

Warner Alberts     contra     Floris Simons.   Het  HOFF taxeert de onkosten op 31 car gld 12 

strs; ordonneert dat de excipient van de consentien zijn voortgang zal vinden.   

 

Johannes Simons impetrant;     contr    Gabbe Sapes te Aengium in Do. dl. als m.e.v van Els 

zijn tegenwoordige huisvrouw. en c.d.r.    te namptificeren 100 g.gld onder den Hove. 

 

Sibolt Intses als cur over wln. Hans Sibrands nagel. weesknn.   CONTRA     Jan Gerbrens  

Condemneert de gedaagde niettemin in de kosten 

 

Botte Ju zoon te Holwert; impt.    CONTRA   Tyaard Buwes te Pingjum; Auke Buwe dr. 

huisvr. van Watse Pabes te Wons en Marij Botte dr. huisvr. van Hidde Epes; te Achlum. allen 

als erfg. van Bouwe Anne zn en Epe Ryurds dr. in leven e.l. 

179. 

Anna Simons dr. wed van Pieter Martens goudsmid geass. met Sake Tyepkes haar 

tegenwoordige man.   CONTRA    Pieter Breucx Burger in Leeuwarden; als voogd van Trijn 

Andries dr; zijn huisvrouw en Sybe Jans mede nom/ux beide procuratie hebbende van Hil 

Harmens dr. en in de kwaliteit erfgenamen van hun huisvrouwen moeder.   ..niet bezwaard.... 

 

14 dec 1603   

Wijts Wilke dr. wed van Tijs Jans; Wouter Jans als cur over Wilke Tijss en in die kwal. erfg. 

onder ben. v. inv van Tijs Jans; resumerende de proceduren bij de vs. Tijs geïnstitueerd, en 

Jurgien Hendriks burgemeester der stede Leeuwarden haar respectieve zwager Req. 

CONTRA   Jan Jans en Jets(e) Douwes te Arum als cur van Epe Epes, sampt Pieter Hets 

aldaar, als voogd van Jantien zijn huisvrpouw; en voor Gerrit Radijs; deurwaarder van den 

hove;    Cond de gedaagde te gedogen dat separatie; prijsschade van de goederen ten processe 

geroerd, ende hetgene aan haar komt, te nemen; voorts niet intvangbaar.  

280. 

Jets Douwe dr. wed. van Adriaan Watses te Sybrandaburen impt;   CONTRA   Jan Reiners 

voor hem en interv. voor Lambert Adriani. 

...... te betalen de somma van 40 g.gld; salff deductie hetgeen bij rekeninge bevonden is 

betaald te zijn......   

  

Hendrick Oldendorp burger in Leeuwarden;     CONTRA    Tyemck en Ints Scheltema als 

erfgenamen van Gabbe Scheltema hun broeder.   In Facits. 

 

Hendrick Oldendorp      CONTRA    Jr. Berend Horenkes vanwege Jfr. Elizabeth van 

Euwsum    Het  HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in de kosten; ordonneert 

niettemin de gerequireerde per provicie domicilium citaande te eligeren. 

15 dec 1603. 
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Jan Andries zn Schaaff en Jantien Gerrijts dr e.l. te Dokkum;   CONTRA    Hans van 

Meyborch en Doed Gerrijts e.l.     In Factis.    

 

Harmen Pieters te Groningen Triumphant van Brieven van ex.   CONTRA    Ritske Floris te 

Dokkum en zijn e.h.  opposant.   In factis. 

 

Jacob Canter van Oosten;    CONTRA Martijn de Salle als curator bonorum over het sterfhuis 

van Jfr Geel Humalda.   Het  HOFF cond. de gereqiureerde om alle ........? kosteloos en 

schadeloos af te doen. en van voordelen executoir vooralsnog te seperstederen(?) mitsgaders 

in de kosten tot s'  HOFFs taxatie. 

 

Goyck Jaens als moeder en geauth curatrix over de goederen van Taeck Teacke dr. 

resumerende de proceduren bij Bartholomeus Hits als voogd van Jouck Taecke dr zijn 

overleden huisvrouw, en mede als conj. pers. van de vs.Taecke geintervenieerd hebbende als 

mede erfgenam van Magdalena Tyards impt    CONTRA    Cornelis Cornelis zn "In de Roos" 

in Leeuwarden, c/ux.   Het  HOFF rejecterende de exceptien, cond. de ged. om nadere 

verklaringen te doen op de akte van aanneming.  

 

Jacob Canter van Oosten Req.   CONTRA   Matrijn de Salle als cur. bon. van wln. Jfr. Geel 

Humalda    Te compareren voor Harinxma.     

 

Jfr Helena van Bunau nagelaten wed. van Wijlen Jr. Wilke van Holdinga tot Berlicum. in 

conv en in reconventie.     CONTRA   Peter Simons en Feyck Gerbens dr. e.l.  idem. 

Het  HOFF cond de ged de landen en huizinge te ontruimen en laten volgen en te betalen en te 

betalen alle schade en interesten sedert meije lestleden gehadt; mits ontvangende voor de 

huizinge 400 g.gld ende hetgene voor melioratien bij taxatie van den Hove bevonden zal 

worden. en benevens de huur te betalen of te compenseren van de verschenen landhuur, 300 

g.gld. Ende in reconventie recht doende cond de gedaagde te betalen en vergoeden het gemis 

van de ene pondemate met de bomen daarop gestanden. met de schade van de wegen 

(?wagen) en voorts niet ontvangbaar.  

 

Neel Philips dr wonende aan de NieuweZzijl. op het Bild als leg adm voor haar kinderen 

Philips en Aeltien; getogen bij wln. Cornelis haar voorman; onder Ren S. C. Vell.;   

CONTRA      Soet Adriaans dr wed wln Claas Annes voor haar en de kinderen.   .... cond de 

ged. onder de Hove te namptificeren de helft van 23 c.ld en 12 strs.  en die Neel ... zal mogen 

lichten.  

283. 

Jets Taecke dr. wed. van Hans Tyebbes voor haar en de kinderen;   CONTRA   Feycke 

Tseetses te Sneek.    In Factis.     

 

Trijn Piers dr. te Tzummarum als moeder en Wettige voorstander van haar kinderen bij wijlen 

Jellis Beima haar overleden man.     CONTRA      Wijtse van Beima te Franeker.   Gerke 

Pieters Sickema; Decken Intses en Tseetse Dircks te Arum.  ged Het HOFF wijst partijen in 

feiten "Ante" en peremptoir voor alle dilay, ordonnerende partijen voorts het proces in state 

van wijzen te brengen binnen acht dagen daarna.   

 

Lyuwe Jans en Auck Sinda e.l. te Kollum; impt    CONTRA   Rommert Dyurres wonend in 

Wolterwolde voor hem en c.d.r voor Els Piers zijn huisvrouw.   In Factis. 

 

Fetse Simons en Tyerck Tyercks als cur. over Grietke Dirks dr. geassisteerd met Simen 

Simens haar man;    CONTRA     Margaretha Dirks dr. huisvrouw van mr. Douwe Annes    In 



365  

Factis. 

284. 

Jfr. Margarethe van Botnia wed. van Rienck van Commingha;   CONTRA   Goslick 

Meinerdts te Lioessens.    Het  HOFF vertekt de gedaagde en houdende de overgelegde 

hypotheekakte voor bekend, in dat 15 april lestleden; verklaart de gedaagde van recht van 

huringe daarinne verhaald voor de toekomende jaren verstoken te zijn. En cond. hem tot 

profijte van de impt. de zate met de landen in het huurcedulle uitgedrukt te ontwijken en 

verlaten, en te gedogen dat de huizinge daaropstaande met de annexen sampt de melioratien 

en de melioratien der landen, getauxeerd werden. Ordonneert voorts hem gedaagde ter causa 

van landhuur Jacobi en Martini lestleden verschenen te betalen de somma van 200 g.gld; en 

van de geschenken mede in de huurcedulle gemeldt bedragende 500 g.gld en en zes 

rosenobels, zovele als naar advenant van de tijd dat de ged. dezelve uit kracht van de 

huurcedulle in gebruik gehad heeft. bevonden zal worden te behoren, sallf deductie hetgeen 

daarop betaald is; alles met schaden en interesten etc... 

 

Dr. Ulpianus Ulpij te Oosterlittens voor zich en het recht hebbende van Tyard Wypkes en 

Meile Rinnerts.   CONTRA   Pieter Heres te Huins (?) ged.     Het  HOFF...... verstekt de 

gedaagde en houdende het instrument d.d. van 5 juni 1600 voor bekend en die van 10 sept 

1601 cond hem om te betalen 106 car gld. met schaden etc. 

285. 

Jelderd Ripkes en Eelck Elke dr e.l te Aengium     CONTRA    Doecke Poppes binnen 

Leeuwarden; voor hem en Auck Bocke dr. zijn huisvrouw.  Het  HOFF..... houdende de 

overgelegde obligatie van 27 april 1599 voor bekend cond de ged te betalen 25 g.gld met 

schaden en interesten etc.   

 

Jfr Susanna van Meckmans wed van Horion , als cessie hebbende van Pieter Hesop.   

CONTRA    Dr. Augustinus Polman.     De impt te betalen 1099 car. gld sedert de 13 april j.l 

geleden. 

 

Jacob Luitiens wed van Syurd Jensma te Augustinusga, Req.   CONTRA     Romke Quirijns 

voor hem en als voogd over Syeuck Jensma, zijn huisvrouw, Bartel Eels voor hem en als man 

van Pietrick Jensma; mitsgaders Focke Jensma als geauth persoon zich sterkmakende voor 

Bartel vs.       In Factis.    

286. 

Jochum Amkes paardekoper; impt     CONTRA    Henrick Pauwels als cur van Gerrijt Loo. In 

Factis. 

 

Buke Ids zn    CONTRA   Jfr Helena van Sickema   In Factis. 

 

Jan Pieters te Nes in Do dl.   CONTRA   Dr Ulpianua Ulpius zich sterkmakende voor Tyard 

Wypkes en Meile Rinnerds.   In Factis. 

 

Dirck Allerds te Leeuwarden voor hem en als man en voogd van Gertke Oene dr. en Pieter 

Adriaans als man en voogd van Reinu Joost dr.     CONTRA    Sypt Ritskes   in Factis. 

287. 

Enne Agges en Sibbel Wijbe dr in Jutrijp bij de Hommerts    CONTRA   Dr Elardus Ens te 

Franeker als man en voogd van Auck Agge dr. Feddringha zijn huisvrouw. ....... houdende de 

overgelegde obligatie voor bekend, van 6 mei 1603; cond de ged te betalen 75 g.gld aan de 

impt.  

 

Jantien Boelema wed. van wln. mr. Menne Broersma in tijden advocaat in dezen Hove, voor 
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haar en de kinderen.   CONTRA   Hille Oenes Smid.    ....... houdende de overgelegde 

missieven van 15 juni 1601 voor bekend, cond de ged om de actien etc bij hendrick 

Oldendorp kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Teed Wijbrands te Wirdum;   CONTRA    Mr Gerrijt Sibrand Guengrijp (?); gedaagde. 

cond de ged. om zijn oppositie tegen de koop van de huizinge schadeloos af te doen.   

288.     

20 dec 1603. 

Cornelis Hendriks te St Anna parochie; als cessie en transport hebbende van Claas Dirk zn 

Fink te Harlingen.  CONTRA    Jan Damas van der Mey voor hem en voor Brecht Jacobs dr. 

zijn huisvrouw; aldaar.   te compareren voor de commissaris. 

 

DE EERSTE RECHTDAG IN DEN JARE 1604 IS DEN 167 JANUARIJ. 

Fredrick van Groventens voor hem en c.d.r voor zijn broeders Jan en Idsart Grovenstins 

CONTRA   Cornelis Sickes en Claas Simons n/ux in conv en in reconv.   In conventie te 

compareren voor de commissaris en in reconv. kan de gedaagde met zijn presentatie volstaan. 

(289) 

POINCTEN.   — Wat partijen tegen elkander gepretendeerd hebben en van wat zaken een 

akkoord gemaakt zou worden.   — Oft partijen in de poincten onder Domenico Lollio 

berustende oft enige van dien hebben verwilligt en welk die zijn.— Op wat personen de solvit 

quasi zijn begeven.— Wie de begevinge heeft gedaan; — wat uitspraken de baarsluiden 

gedaan hebben.  — Ende bij wien de uitspraak is aangenomen en geadprobeerd 

 

Claas Alberts burger der stede Franeker; als cessie en transport hebbende van Barthoud 

Willems en Anna Dominici e.l.     CONTRA    Pieter Dirks te Berlicum    

Het  HOFF cond de gedaagde onder de presentatie in de dupliek gedaan, de impt te betalen de 

somma van 1475 car. gld op termijnen, volgend het voorstel ten processe verhaald. met 

schaden etc.    

290.   

18 januari 1604 

Dirck Gerrijts van Holt tot Coesveld voor hem en als mede erfgenaam van wijlen Pieter en 

Tyard Gerrijts van Holt en als volmacht van Jacob Gerrijts van holt zijn broeders en als conj. 

persona daarvoor c.d.r. en   Mr Jacob van Herbaium advocaat voor dezen hove.   In Factis. 

 

Gosse en Johannes Wijbe zoon te Gauw.   CONTRA Maerck rintses te Gauw, als voogd van 

Anna Feite dr. en mede als volmacht van Wijbe Annes voor hem en vanwege Sijurd Annes 

zijn broeder; Feite Reins als leg adm. over zijn kinderen bij Auck Wijbe dr.   In Factis. 

 

Lyuwe Boeles Secretaris van Acjtkarspelen voor hem en als voogd van Anna Lyume(!) zijn 

huisvrouw,    CONTRA   Aele Aluma (Allema?) te Kollum.    te compareren voor Lyklema. 

291. 

Douwe Abbes burgemeester in Harlingen appellant,     CONTRA     Haring Fongers oud 

burgemeester in Bolsward, geintervenieerd hebbend en c.d.r. voor Jan Dirks zeepzieder die 

voor Obbe Obbes had geintervenieerd.    ... niet bezwaard bij het vonnis v.d. nerrechter.   

 

Wopke Here te Oosterlittens voor hem en als het recht hebbend van zijn broeder.  CONTRA    

Mintrse Feddes aldaar. (doorgehaald: en Benedictus Frans zn te Herbaium als mede erfg. van 

Hylck Wpke dr. zijn moeder en En Wpke en Lykle en Auck Sake zonen voor hunzelven en 

vanwegen Jurgien Anskes zijn broeders.    ... alsnoch niet ontvangbaar..... 

292.    

20 jan 1604. 
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Jacob Tyrts (?) als cur over Lijsbet Janke dr. als erfg onder benifice van inventaris van Jancke 

Goslix die cessie had van Tyerk Jans, voor hem en en c.d.r voor Pietrick Jacobs.   CONTRA     

Meinerd Wybes Backer te Oudkerk; in T.t.dl; en c.d.r voor Sijts Botte dr zijn huisvrouw.      

.... onder de Hove te namptificeren 450 g.gld. 

 

Maritie Geert Genen (?) te Wolvega, voor haar en de kinderen;   CONTRA     Sytse Jans te 

Oudehaske voor hem zelf en als volm van Tyal Folkerts dr Douwe Atses, Jelle Jans Auke 

Pieters en Beind Jelles.      Het  HOFF cond de ged te betalen de somma van 75 g.gld. met 

schaden etc. sedert 21 aug 1581 geleden.    

293. 

Jan Jans , impt en triumphant.    CONTRA      Claes Dirks ged en gecond.   Het  HOFF 

tauxerende de kosten bij de impt geleden....  ter somma van 28 g.gld; en de betaling zijn 

voorgang zal hebben.  etc. 

 

Gerrijt Wijffering wonend binnen Groningen; vanwege zijn huisvrouw en vanwege de andere 

erfgenamen van Mathijs Willems haar vader en als last en proc. van de andere erfgenamen.  

CONTRA   De Gedeputeerde staten van Friesland,    In factis. 

 

Sake Tyepkes zn Sickema Apellant    CONTRA    Paulus Martens te Wirdum    bij het vonnis 

van de Nederrechter niet bezwaard.     

 

Lenerd Huges te Achlum     CONTRA de Hopman Wigle Haringha.   In factis. 

 

23 jan 1604. 

Sibren Saekles te Itens voor hem en zijn huisvr Triumphant    CONTRA    Jan Jans van 

Groningen en Sibbel Hans dr gecond    In factis. 

 

Douwe Martens wonend op het bild;   CONTRA    Mamme everts, als man en voogd van Syu 

Reiners zijn huisvrouw.    te betalen de somma van 102 dalers; 18 strs en 8 penningen.   

 

Freerk Dirks als cur. van Gerrijt Dirks zijn broeders weeskinderen   CONTRA   Douwe 

Eelkes.     Her HOFF ontzegt de req. zijn verzoek   (opmerking in marge geresolveer de 5

e

 en 

6

e

 mst 1604) 

24 jan 1604. 

Hil Homma, wed, van wln. Edo Allema en als moeder en adm van de jongste kinderen ; Sije 

Allema als voogd van Tiedke Allema zijn huisvrouw; Rein Jelles als voogd van Frouw 

Allema zijn e.h. allen erfg. van de vs. Edo Allema;    CONTRA 

Sijtke, Jouw Brongersma dr. huisvr. van Feye Wytzes, te Kollum.     In Factis.   

296. 

Sas Hoekes en Lub Romke dr, te Burum; in conv en reconc.     CONTRA    Aarend, Frans 

Wabbels;    Het  HOFF gond de gereq. te gedogen dat de somma van 315 g.gld deductie 

strekkende in de somma van 516 car gld in een partije en van de reste 35 gelijke gls en 15 strs 

in aan andere partije en ontzegt de req. zijn vordere verzoek. en costeloos en schadeloos af te 

doen.  

En in reconventie recht doende om de eiser te betalen 139 car. gld. met schaden etc. en voorts 

niet ontvankelijk.   

 

Claas Martens wonende op de Schilbanken aan het Vliet te Leeuwarden; als cur in plaats van 

Rommert Simons gesuccedeerd als voormond over Lambert Lamberts binnen Leeuwarden.   

CONTRA       Fedde Cornelis burger en bakker in Franeker; voor henzelf en voor zijn 

huisvrouw Sibbel Johannis dr en c.d.r.     ...de impt te bealen de somma van 100 g.gld.  
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297. 

Hanke Jeltis als cur over Sijtke Sibe dr.  impt.      CONTRA      Pieter Roeloffs.    

Het  HOFF cond de gedaagde over te leveren behoorlijke beschrijvinge van des weesknn. 

goederen; en de andere instrumenten het weekind competerende; en te betalen de somma van 

579 g.gld 3 strs en 12 penningen met schaden etc. ; salff deductie hetgeen daarop betaald is; 

en de brief houdende op Jan Gerloffs en zijn huisvrouw; ten processe gemeld. 

 

Henrick Hobbes Baard; app;      CONTRA     Wybe Tyards voor hem en uit de name van 

Gerland Hette dr zijn e.h.  en onder Hypt van goederen c.d.r.   .... niet bezwaard....... 

 

Timen Roeloffs voor hem en als voogd van Ebel Jans dr zijn huisvrouw; in de Cuikhorne;   

CONTRA       Syurd Meinds voor hem en c.d.r voor Syouck Molle dr. zijn huisvrouw.   ..... te 

namptificeren 50 g.gld   en ten principale in factis. 

298. 

Ju Wybes te Sneek impt     CONTRA     Goslik Douwes te Rauwerd.   Het  HOFF verklaart de 

eis van 250 g.gld ten processe in den baar van 27 april 1601 uitgedrukt, ontvangbaar;  

 

Feike Epes Engdoma burgemeester binnen Franeker; als man en voogd van Aat Johannes dr. 

zijn huisvrouw;      CONTRA     Arien, Pieter Bouwens onder O.L.V. Parochie        ... aan de 

impt te betalen 505 car gld.   en 8 penningen; met schaden en interesten etc.  onverkort des 

impt zijn achterwezen aan dezelve gedaagdes huisvrouw, Rixt Tacke dr.    

299. 

Uwe (?) Winolds te Buitenpost; als hebbende adm van Syu Pieters'   CONTRA     Johannes 

Simons te Berch bij Dokkum; voor hem en als last en proc hebbende Voor Diju en Aat Sickes     

In Factis. 

 

Jan Simons toe Hartwerd     CONTRA    Simon Jans    te namptificeren 470 g.gld.   en in 

Factis. 

 

Jacob Gerrijts binnen Leeuwarden;    CONTRA    De Ged. Staten van Frld.     

Het  HOFF zonder op de geponeerde exceptie te letten, verklaart de impt niet ontvangbaar; 

onverkort des impt aangaande de halve stuivers; en ook neffens zijn competentien jegens het 

gasthuis; weeshuis en tuchthuis; ten processe gemeld.    

300. 

Homme Syerks Apellant.   CONTRA   Dued Syrks dr. wed. Syurd Rinkes; en mede voor haar 

kinderen      Het  HOFF verklaart de apellant bij het vonnis van de Nederrechter om zijn actie 

te vervolgen niet bezwaard; en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de geapelleerde 

originaal tot haar eis en conclusie niet ontvangbaar.    

 

Tyaard Gosses appellant;     CONTRA    Jan Oedses te Oldeholtwolde;    ... niet bezwaard..... 

 

Wibrand Aelwa   CONTRA    Mathias Rommarts   geapp.    gunt de geappelleerde alsnog de 

tijd van een maand om zijn produktie te mogen doen.    

301. 

Ete Hartmans; Pier Jans, Sipke Pieters aan O.L.V. parochie; als voormonden over de 

nagelaten weeskinderen van Douwe Hessels en Hessel Pieters nagelaten weeskinderen 

CONTRA   Cornelis Jans de oude en Luult Martens aldaar;    Het  HOFF, rejekterende de 

exceptie cond. de ged peremptoir te antwoorden. .  

26 januari 1604. 

Ige Gosses cur. over Sipke Tyalles weeskind;   CONTRA   Hoite Piers    Te compareren voor 

Inthiema ....  
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Jfr. Cent Isbrands   CONTRA Cornelis Willems.     ... te antwoorden premptoir .. 

302. 

Jan Epes Stadstimmerman binnen Franeker    CONTRA   Jan de Blocq.    nu binnen 

Leeuwarden; .....niet bezwaard..... 

 

Sibren Freerks burger binnen Sneek   en vanwege Hil Roelofs zijn Huisvrouw;     CONTRA    

Syurd Conincx op Langweer.   In Factis. 

 

Dirck Hendricks koopman te Amsterdam;    CONTRA Teed en Douwe Jurgiens te 

Amsterdam;     Het  HOFF gehoord de eed van de appellant bij wlken hij verklaard heeft het 

missief in kwestie niet te hebben; noch dat het hem verbracht is; of hetzelve achter te houden; 

doet teniet het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie recht doende ordonneert 

partijen voor het gerecht van de stad Dokkum ongedecideert en ordonneert he voor de Hove te 

procederen. om redenen compenseert de kosten.   

303. 

Wybe Lamberts burger binnen Franeker; vanwege zijn huisvrouw en de andere erfgenamen 

van Jacob Claass haar vader.   CONTRA   Monck Watse Mollema wed.     In Factis. 

 

Frans van Cammingha binnen Leeuwarden; voor hemzelf en als volmacht van Sicke 

Cammingha, vrij erfheer van Ameland; zijn broeder.  Req.    CONTRA    Dirck Claaszn 

burger en koopman in Leeuwarden.     Het  HOFF verklaart de Req. niet ontvangbaar.     

 

30 januari 1604.    

Elizabeth Versteveren wed van Jelmer Jellis voor haar zelven en Jan Jelmers Versteveren 

mede voor hem zelven, en als conj. pers. voor haar mede erfgenamen onder benificie van 

inventaris, van Maike Jelmers versteveren haar respectieve dochter en zijn (Jans) zuster.    

CONTRA    Laurens van der Voort.  Het  HOFF ord partijen te procederen tot scheidinge 

en delinge van van de goederen, hem en zijn overleden huivrouw toebehoord hebbende, 

volgens de beschrijving (304) als verzoek sub. ben. van inventaris; mits dat de gerequireerde 

door hetzelve zal vergroten met hetgeen betoond (beloond?) zal worden niet beschreven te 

zijn; en voorts van zijnen ontvang, en uitgaven rekening te doen; des dat de req. van gelijken 

doen en panningen bij haar ontvangen, onverkort de requiranten het opbreken (?) van de 

gerequireerde en zijn malversatie; heur recht in executione (?) te wezen in de rekenboeken als 

anderszins; ende zullen partijen in exc.....met de stukken in dezen overlegd mogen behelpen.  

en compenseert de kosten. 

(304) 

Lyubbe Lyuwes wonende tot Akkerwolde; Req.    CONTRA     Wybrand Gerrits zn.; Benne 

Oenes excipient. en Hessel van Bootsma en Methias Everardi cur over Atke Schonenberch en 

haar goederen.    Het  HOFF rejecterende de exceptien bij Wybrand Gerrits en Benne Oenes 

ordonneert hen peremptoir te antwoorden.  en verder in Factis. 

 

Jan Tyepkes. burger in Harlingen als cessie hebbende van Jan Barends Timmerman te 

Ternaard; en c.d.r.    CONTRA    Saeckel Breucx te Marrum    In Factis. 

305. 

Otte Hiddes meullener als broeder en conj. pers van Tinis Jetse dr. en c.d.r.    CONTRA   

Albert Claas te Goutum ged.   In Factis. 

 

Michael Swart Burger in Leeuwarden   CONTRA   Dr. Edsardus Ens te Franeker advocaat 

van den Hove.  -- 
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Trijn Pieters dr. te Tzummarum als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij wln. Wytse 

Jellis Beima geprocreerd.   CONTRA     Wytse van Beima te Franeker.; Gercke Pieters 

Sickema; Douwe Hommes te Harlingen; Decken Intses ende Tseetse Dirks te Arum    Het  

HOFF cond Douwe Hommes en Doecke Intses om hem te laten authoriseren als voormonden 

over des impts. kinderen, en dit te aanvaarden. Verklaart eiseres verder niet ontvangbaar. 

306.   

31 jan 1604 

Otte Ottes Burger in Leeuwarden; Req.   CONTRA    Jacques Vredeman en Ariaan Willems 

n/ux; en zij gezamenlijk caverende voor Gertien Gerrits dr. hun huisvrouwen zuster; allen 

erfgenamen van wln Lucia Gerrits hun oldemoeder.   Het  HOFF........ cond de gedaagden op 

het libel te antwoorden.    

 

Tonis Romkes burger in Leeuwarden; CONTRA    Jan Bonteman en Willem Bartels. Ged.     

Het  HOFF cond. Willem Bartels de impt te betalen de somma van 18 car gld en 7 strs; in een 

partije en 32 gelijke guldens 16 stuivers in een andere partij. met schaden etc.    

307. 

Anna Wpkes voor hem en vanwegen Anke Hessels dr. zijn huisvrouw; als volm. van Jan 

Upkes zijn broeder;   CONTRA Johannes Gerleffs.   Het HOFF adproberende de besognien 

van de deurwaarder interponeert daarop decreet ordonnerende dat dat de koop van de landen 

nog eenmaal geproclameerd worden op 6 maart eerstkomende.    

 

1 febr 1604. 

Willem Oomkes te Paesens als geauthoriseerde curator en stiefvader van de kinderen van 

wijlen Sibren Eennes bij Uulke Syoelle dr zijn huisvrouw geprocreerd.   CONTRA    Jan 

Aukes te Nijkerk op Pasuma Wal.    ........cond de ged de impt te betalen de somma van 123 

g.gld met schaden etc.    

308.  

Claas Alberts Triumph en Impt van Brieven;   CONTRA    Gerrout Eernstes; Claas Jans en 

alle andere crediteuren van Eernst Jans en Maaike Jacobs dr. e.l op het Bildt;  

Het  HOFF ontzegt de impt zijn verzoek. 

 

2 febr 1604. 

Wolter Tijs als man en voogd van Trijn Jans dr. zijn e.h. en c.d.r ten Wirdum; Trijn Barends 

dr wed. van Watse Bauckes voor zich en als leg. tutr. van haar kinderen bij vs. Watze en 

Sibbel Watze wed. te Harlingen.     CONTRA       Jan Willems als man en voogd van Eelck 

Folkerds dr; burger in Harlingen en c.d.r.; en Andries Folkerds burger in Leeuwarden als erfg. 

van Maike Douwes.  Het  HOFF cond de ged om de betalinge van 125 car. gld. bij Jacob 

Hessels aan Trijn Jans gedaan, te gedogen verklarende Trijn Barends en Sibbel Watses tot hun 

eis niet ontvangbaar. 

309.   

Andries Syrcx n/ux nom uxoris appellant;    CONTRA    Lyuwe Ryurds cur lit. en als voogd 

van Wyb Ben(n)e dr. zijn echte huisvrouw; en mede voor zijn wijffs broeder en zuster.  In 

Factis. 

 

Pibe Wopkes te Boer als oom en geauth. voormond bij het gerecht van Menaldumadeel over 

de nagelaten weeskindern van Hette Claas bij Rints Poppe dr. in echte getogen; geadsisteerd 

met Syouckien Ryurdts Bandts als curator ad divisionum van de goederen van de 

weeskinderen. CONTRA    Rints Poppe dr.    In Factis voor Lyklema. 

 

Allard Feckis burger binnen Leeuwarden Tr. en impt van brieven;   CONTRA    Feye Wytses 

te Kollum;   In Factis. 
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3 febr 1604.   

  

Tsietse Offkes aan O.l.v. Parochie; op het Bild;   CONTRA   Dirck Jans voor hem en dezelve 

Dirk en Michiel Takes als geauth. curateurs, over wln. Jan Jacobs nagelaten onjarige 

kinderen.       Het HOFF verklaart de gedaagden hun presentatien te mogen doen bij den 

deductie van 150 car. gld. te mogen volstaan. en overigens niet ontvangbaar.   

310. 

Wopke Jarichs burger in Leeuwarden    CONTRA    Douwe Eelckes Popta;    

Het  HOFF cond de gedaagde de impt te betalen de somma van 100 g.gld met schaden en 

interesten; onverkort zijn pretensien bij nieuwe sententie.... 

 

Zelfde partij, tegen zelfde tegenpartij: 

Het  HOFF verklaart de opzegginge van de landen en huizinge wel en terecht gedaan; cond 

dien volgens de gedaagde om de landen na Petri ad Cathedram, de landen ongerept en onge...? 

te laten volgen en die tot profijt van de impetrant met de huizinge op de eerste mei te 

relaxeren. en te ontruimen. en bij gebreke van dien de schade te betalen.   

 

Tyesse Hebbes in de naam en als voorstander van de kinderen van Haebel en Rinck zijn 

zusters; als erfg van Hebbe Tyesses; zijn vader; en gesurstineerd de proceduren.    CONTRA    

Popke, Abraham en Andries Roorda; als erfg. ex testamente van Carel Roorda; gesustineerd 

de proceduren bij de vs. Carel geinstitueerd.   Het  HOFF verklaart de zate lands in de 

processe  (311) gemeld, de impt. voor zijn ten achter wezen, van 500 g.glds; niet verschenen 

en door het ontberen gehypothequeerd te wezen; en cond. de gedaagde om de zate en landen 

te relaxeren tot dat de impetrant zijn achterwezen betaald zal hebben (........?) of anderszins 

met schade en interesten op te leggen en betaald zal hebben.   

 

Johannes Pieters Sannes   Req.   CONTRA    Douwe van Sytsma te Friens grietman van 

Idaarderadeel; Andries Hiddema te Wier en Douwe Nijenhuis te Leeuwarden als 

voormonden, resp. curateurs van de weeskinderen van Wijlen Lyuwe Mollema (Mellema?) en 

Bauck Andries dr.     ........niet ontvangbaar........ 

 

Jan Pieters tichler wonende bij Beetgumer Molen   impt   CONTRA    Henrick Taekes 

lakenkoper in Harlingen voor hem en vanwege Anke Rintse dr, zijn e.h. en c.d.r.   In Factis. 

 

Aaff Hessels burgeresse in Harlingen nu huisvrouw van kapitein Cleys Baukes. impt   

CONTRA   Pieter Bonnes te Sneek.  

312. 

6 febr 1604. 

Jan Tijsses als voor de derdepart erfgenaam van Tijs Jan Elles zijn vader; geassisteerd met 

Claas Piers zijn oudevader en curator.      CONTRA     Geert Joachims bijzitter van het 

gerecht van W. Stellingwerf. in de naam en als voogd van Anna Tijs dr. zijn e.h.    Het  HOFF 

cond de ged. om de impterant tot taxatie van de vs. (hove) te doen hebben behoorlijke 

alimentatie en voorts niet ontvangbaar. 

 

Anna Pieters dr. huisvrouw van Minne Jans; wonende tot Emden; met consent van haar man, 

als het recht door versterven en successie hebbende van Appollonia haar zuster impt. in conv. 

en ged in reconventie.     CONTRA   Haitse Bonnes Jellema te Tzummarum ged in conv. en 

impt in reconventie.    Het  HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 50 g.glds met schaden en 

interesten etc; en voorts niet ontvangbaar. en in reconventie verklaart de eiser niet 

ontvangbaar.   POINCTEN :   Wat goederen Honis (?) Engels bij de gedaagde geleverd zijn 

en wat de impt en haar zuster hebben ontvangen.   ---- Oft de impetranen moeder ook zilveren 
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of goeden kleinoden gehadt heeft en of de gedaagde ook enige overleveringe heeft gedaan en 

op wie.  

313. 

Tyepke Goverds en Anna Here dr. e.l. voor hun en het recht hebbende van Jfr. Tet van Donia 

met consent van Jr. Syds van Botnia grietman van Wymbritseradeel.   CONTRA    Willem 

Harmens smid en Sipke Intses wonend op Ritsumazijl. en Hoecke Claaszn. Mollema bij 

Rinsumazijl.    Het  HOFF cond Sipke Intses en Willem Harmen om de impt. de verschenen 

onbetaalde pacht en voortaan alle jaren te verschijnen, elks jaarlijks ter somma van 30 stuivers 

te betalen; met schaden etc. Verklarende Hoecke Claaszn meulenaar met zijn presentatie te 

mogen volstaan. en de impt tot zijn vorderen eisch jegens gedaagden niet ontvangbaar.    

 

Jan Isbrands Req.    CONTRA   Cunira Bernardi gereq. en excipient;     .....peremptoir te 

antwoorden.     

 

Pieter Roeloffs secretaris van Ferwerderadeel; geass. met Sicke Sibe zn.    CONTRA     

Tyaard Taekes.   Het  HOFF cond de geapp em de req. te betalen de somma van 525 g.gld met 

schaden etc.    

314.  

Gerlacus de Friso secr van tietjerksteradeel; appellant    CONTRA    Jan van Elen (?) te 

Suameer.     Het  HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie 

recht doende rejekteert de exceptie bij de appellant voor de Nederrechter geproponeerd;en 

cond de appellant originaal gedaagde en excipient, voor den hove naar de laatste retroacta met 

de geappelleerde te procederen; naar stijl van den Hove; en uit bewegende oorzaken 

compenseert de kosten. 

 

Dirck Alberts impt     CONTRA    Dr Joost Brantsum;   Het  HOFF gehoord de eed tot 

versterkinge cond de ged de impt te betalen de somma van 100 car. gld.  

 

Jacques de Mol te Dokkum voor hem en als voogd van Jetske  Schelte dr. zijn e.h. en c.d.r.   

CONTRA    Tyaerdke Tyaerds dr de Wed van Mathijs Oenema gedaagde.   

Het  HOFF cond de ged. om de impt te betalen de helfte van 226 car. gld negen stuivers en 8 

penningen; tot de volle betalinge etc.    

315.   

Jelis Lenerd aan St Annaparochie CONTRA    Monts Sipke dr. wed van Claas Gerrijt 

Bu(w)is, voor haar en haar kinderen.   .......cond. de gedaagde te namptificeren 327 car. gld 10 

strs.  

 

Bouwe Claas, Gerrijd Lyuwes ; Andries Joachims voor hem en als last hebbende van Jan en 

Poppe Tammes; Simon Roelefs en andere crediteuren van Nanne Jans en Fellinc Foltien 

Jacobs impt.  CONTRA   Hoite Hoites voor hem en zijn huisvrouw.   In Factis voor Lyklema. 

7 februari 1604. 

 

Here Poppes voor hem en nom/ ux. te Driesum en Gabbe Jans burgemeester te Dokkum,      

CONTRA Folkerd  Ipema en Tyemck Epe dr. e.l. en Marten Martens deurwaarder.   Het  

HOFF cond Folkerd en Tyemck te gedogen dat de 15 lopens raapzaad in de processe gemeld 

per lopen 6 car gld in haar oldste geprefereerde schuld werde ge..........; verklaart Marten 

Martens mede gedaagde met zijn presentatien te mogen volstaan. 

316. 

Jacob Gemmenich voor hem zelven en als conjuncta parsona van Pa.... (Paulus?) en Evertien 

van Gemmenich zijn broeder en zuster en in die kwaliteit erfgenamen van mr. Willem van 

Gemmenich      CONTRA    Trijn Pieters wed. Wytse Jellis Beima te Tzummarum; voor haar 
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zelven en voor haar kinderen bij de zelve Beima getogen. 

Het  HOFF cond de ged de impt volgens haar presentatien te betalen de helfte van 300 car. 

gld. met schaden en intressen onverkort de impt zijn recht jegens de andere helft van de 300 

glds. 

 

Gerck Brongersma te Dokkum     CONTRA   Lyaucke Gaikema geapelleerde. 

.......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter......... 

 

Pelgrim Aukes als voormond over de onjarige kinderen van wijlen Bote Alberts bij Doutien 

Auke dr. in echte getogen.    CONTRA Rints Isbrands wed van wln Albert Simons     In 

Factis. 

317. 

De gedeputeerde staten van de stad Groningen en de ommelanden, als het recht hebende op de 

goederen van het gewezene klooster van Aduard Triumph. en impetrant.     CONTRA   Dr 

Abelus Frankena en Jfr Margaretha van Naarden echtelieden.        Het  HOFF restitueert de 

impetranten tegens de verkopinge van de twee zaten lands in kwestie en alle schadelijke akten 

waaruit dezelve verkopingen gevolgd is ende verklarende de impetrant in zjn kwaliteit 

eigenaars van de vs. 2 zaten en landen te restitueren, wederom te doen hebben en laten volgen 

met vruchten en profijten ende emolumenten bij de gedaagden daaraff genoten en nog te 

genieten, tot de volle restitutie toe. Mits betalende aan de gedaagden de achterstallige en 

onbetaalde renten of anderszins te laten korten en deduceren in de fruchten, profijten, ende 

emolumenten ad concurrentionem (?) quantitatem en verklarende de impt tot hun vorderen eis 

niet ontvankelijk.    

 

Dr. Hector Reen voor hem zelven en uit de naam en vanwegen Meile Jensma, nom uxoris; en 

als conj. pers. triumphant    CONTRA    Tating van Adelen. 

Het  HOFF verklaart de vs. sententien onder des requirants gesisteerde (?) cautie executabel; 

en cond. de gereq. obpositie en costeloos en schadeloos af te doen.  

318. 

Trijn Jans dr. nagelaten wed van Reiner Doitses; impt;   CONTRA    His Hijlckes wed. van 

wln. Saekele Doytses te Staveren   ged.   Het  HOFF cond de gedaagde uit haar kinder 

goederen aan de gedaagde ...........  te laten volgen sedert de dood van wijlen Taick Gerbrens, 

deselve bestemoeder, jaarlijks de somma van 36 car. gld. tot date dezes onder deductie van 

hetgene daarin bij de impetrant ontvangen is. En neffens de toekomstige alimentatie 

ordonneert partijen te compareren voor dr. Pieter Runia Rd Ord. die hen zel verenigen indien 

hij kan., indien niet den Hove Rapport doen. 

 

Edo Teetes burger binnen Bolsward, en Tseetske Jelle dr. wed Gerloff Aelkes mede aldaar, 

voor haar en als wett. voorst. over haar kinderen; bij de vs. Gerleff;     CONTRA    Pieter 

Pieters en Everd Freerks dr. e.l. te Bolsward.   Het  HOFF verklaart het vonnis van de 

Nederrechter van onwaarde ende voorts recht doende ten principale in cas van appel niet 

ontvangbaar. 

319.  

Ane Feikes wonend op het Bildt;    CONTRA    Mr. Annius Austerphants (?) als ontvanger 

der Boelgoedpenningen ten sterfhuize van Wijlen Sijts Aedes dr    Vooralsnog niet 

ontvangbaar. 

 

Sicke Claas wonend te Wijnaldum als stiefvader van Jan Jans bij Aeff Jans dr. in echte 

getogen.      CONTRA   Hessel Jans te Minnertsga Lolke Jans te Arum, en Andries Jans 

burger binnen Franeker.   Het  HOFF cond de ged de impt te laten volgen de legitima van de 

bestevaders goederen; en een vierdepart van de goederen bij de bestemoeder nagelaten; met 
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vruchten etc; sedert het overlijden van de bestevader vs, gehad; mits dat de impetrant weder 

inbrenge wat Jan Jans zijn vader in zijn leven in donationem pp. nuphas heeft ontvangen. 

Cond voorts de ged om de impt.  te voldoen en te betalen 't geen bij slot van rekening d.d. 5 

mei 1600 ten processe vertoond, tot hun gedaagde en vaders sterfhuis laste in reliquis 

bevonden is met schaden etc. 

320. 

Tyalling Oenes eiser in conventie en gedaagde in reconventie.    CONTRA 

Nanne Pybes Abbema, te marsum in conv en reconv.  Het  HOFF cond de gedaagde om de 

impt te betalen de somma van 800 g.gld. met schaden etc.; salff deductie hetgeen erop betaald 

is.  en in reconventie verklaart de gedaagde met zijn gedane presentatien te mogen volstaan. 

en de impt niet ontvangbaar. 

 

De erfgenamen van Catharina Jacobs dr. in tijden e.h. van Hans Lens de Oude.    CONTRA    

Pieter Wpkes te Leeuwarden. rejekteert de exceptie en te antwoorden dat hij middelen in 

exceptie ten principale zal mogen gebruiken. 

 

Pieter Foekes burger en koopman binnen Harlingen, als voogd van Amerentiana Andries dr. 

zijn huisvrouw, c.d.r. en vanwege Jan Andries haar broeder ; Ede Reyns burger en koopman 

aldaar; als leg. adm van zijn kinderen bij Tseets Jans zijn wijlen huisvrouw; en in die qual 

erfg. van Andries Gerloffs.  en Tseets Jans dr. en leven echtelieden.      CONTRA   (321)    

Aeff Claes dr. wonende te Boxum   ..............het  HOFF ordonnert dat de processe haar 

voortgang zal hebben. 

 

Merck Bonnes Requirant;    CONTRA    Baucke Pybes vanwege zijn kinderen onder Hypt. 

van Goederen.    .......met de gedane presentatie te mogen volstaan.... 

 

Haitse Mirx Wonende op de Jouwer; als voogd van Syts Renke dr. zijn huisvrouw, en 

daarvoor caverende de rato onder hypotheek van goederen; Edo Sybolts te Amsterdam; voor 

hen zelven en voor Anna Algers dr. te Staveren. mede voor haar zelven      CONTRA   Hero 

Inthiema als volm van Mr. Fecke Inthiema zijn vader;    In Factis. 

 

Jan Harmens en Auck Martens dr. e.l. burgers in Leeuwarden;     CONTRA 

Aleff Baukes Smid aldaar;   ......te namptificeren    100 pond en 13 stuivers. (= 100 car. gld en 

13 strs) en ten principale in factis. 

 

Roeloff Harmens voormomber over de oudste kinderen bij wijlen Berend Harmens nagelaten 

en Grietien Renicx wed van dezelve Berend.  CONTRA     Tyalling Tyessses en Jel Wybe dr. 

e.l.   en Veenwouden;    Cond. de ged. op de pervijsie als ten principale te antwoorden. 

322.  

Pieter Dirks aan St. Annaparochie       CONTRA     Sibrich, Ariaan Hoens wed. voor haar en 

de kinderen.    ....van de Nederrechter niet bezwaard........ 

 

Balthasar Henrici burger in Groningen geprefereerde crediteur van wijlen Thomas 

Hardenberch in deze onder verband van goederen voor de andere crediteuren.    CONTRA    

Offke en Jelger van Feitsma; (voor) Hessel van Meckmans weeskinderen;   In Factis voor 

Hillema. 

 

13 febr 1604. 

Lyuwe Pieters Schepen en Rentmeester der geestelijke goederen  te Leeuwarden,  

CONTRA Johannis Jacobs als borge van Botte Foppes.    ....rejekteert de exceptie en cond te 

antwoorden    
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323. 

Tyepke Govaerts en Anne Hero dr e.l. voor hen en door titel van koop recht hebbende van Tet 

van Douma met consent van Jr. Sijds van Botnia Grietman van Wijmbritseradeel.     

CONTRA   Willem Harmens smid en Sipke Jeyts op Ritsumazijl; en Hecke Claes zn Mellema 

aldaar.    Het  HOFF verklaart dat Hoeke Claeszn Mellema met zijn gedane presentatie mag 

volstaan; en de impetranten met hun vorderen eis niet ontvangbaar; en ord. partijen te 

compareren voor de commissaris   POINCTEN:–   Oft Sipke Jetse soons of Willem Harmens 

zoons huizingen staan op de Herenweg, dan of de plaatsen zijn part en deel van des impts zate 

en landen.– Oft de weg en plaatsen waarop de vs huizingen staan de impetranten voor land 

zijn toegemeten en oft zij dezelve mede hebben betaald.  – Oft de weg een gemeene 

Heerenweg is, dan oft dezelven een privaat weg is en tot gerijff principaellijk van enige 

particulieren .– Oft Douwe van Douma de selve plaatsen heeft verpacht en hoelang sulks 

geleden is. 

324. 

Rienk Romkes te ....   (Weward?) impt; CONTRA    Remmeren Claaszn timmerman, en 

Aelke Jacobs nu wonende te Paesens ged.     Het  HOFF gezien de citatien verklaart de 

gedaagde contumax; houdende de overgelegde obligatie voor bekend, d.d. 10 okt 1597, de 

impt. te betalen 50 g.gld; met schade etc. 

 

Cornelis Edes Feitema te Harlingen; impt   CONTRA    Baucke Agges op het zuideinde van 

Harlingen.   ...... houdende het instrument d.d. 10 mrt 1602 voor bekend, cond de gedaagde de 

impt te betalen 32 g.gld.    

 

Syrck Piebes te Bilgaard;   CONTRA    Jelle Jurgiens en Jeis (?) Johannesdr. e.l. te Marssum;    

....... houdende de overgelegde obligatie d.d. 13 mei 1598 voor bekend, verklaart de ged. de 

impt te betalen 40 dalers.   

 

Aelke Donia te aleeuwarden    CONTRA     Simon Jacobs en Edwer Eble dr.  te Marssum.    

......... houdende de overgelegde brieven d.d. 13 juni 1602 voor bekend, cond. de ged. de impt 

te betalen 100 g.gld.    

325. 

Mr. Claes Can, chirurgijn binnen Leeuwarden   CONTRA Mr. Gerrijt Caspers Stolts; en Ida 

Brands dr.  e.l dom. cit. gekozen ten huize van Pieter Hesop   ged en gecont. 

....... houdende het instrumen van 26 januari 1597 voor bekend, cond de gedaagden en elk in 

het bijzonder, de impt te betalen 200 g.gld. 

 

Mr, Frans Jans te Berlicum impt CONTRA Simon Jacobs en Ewert Obbe dr. e.l. te Boksum.  

.......de overgelegde obligatiebrieven d.d. 28 sept 1602 voor bekend, cond. de gedaagde de 

impt te betalen 100 car. gld.   

 

Willem Pieters te Franeker impt voor hemzelven en als voogd van Rixt Claas dr Ens zijn 

huisvrouw; en c.d.r    CONTRA    Wybe Jans aan St. Jacobi Parochie, ged. en 

gecontumaceerde.   .....het instrument d.d. 14 mei 1602 voor beked, cond de gedaagde de impt 

te betalen 520 pond en 135 pond   (= idem zovele caroli gudens a 20 stuivers.) 

326. 

Mr Eco Isbrandi mede gedeputeerde dezer landen; voor hen en vanwege zijn huisvrouw en 

onder verband van goederen;    CONTRA    Roeland van Achelen en Jfr Womck van 

Mockema     Het  HOFF onzegt de requirant zijn verzoek . des dat hij hem met de positien van 

Isbrand Simons hem zal mogen behelpen, om daar op ter gelegener tijd gelet te mogen 

worden als naar rechte behoort.   

327. 
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De eerste rechtdag na Vastelavond is geweest den 28 februari 1604. 

Jan Lamberts burger binnen Leeuwarden; Req.    CONTRA    Gerke Pieters Sickema   In 

Factis . 

 

Dirck Henricx zoon Bugge van Delft; als last en procuratie hebbende van Henrick Dirks zn 

zijn vader, en Cornelis Michiels zijn zwager.   CONTRA 

Gaelke Lykle dr. wed van wln. Cornelis Lenerds Swartien in leven burger en biersteker 

binnen Leeuwarden.  voor haar en de kinderen.    ... rejekteert de ecxeptie en peremptoir te 

antwoorden. 

 

Zelfde parijen:   Rejekteert de exceptie en voorts ook gelijk.  

328.  

Agatha Velsius Req.   CONTRA    D. Wilhelmus Velsius als cur over haar, de reqiurante.    

het  HOFF verklaart de partijen ad litem te contesteren.  

 

Johannes Ennes op het Vliet;     CONTRA    Lude Jans als moeder en wett. voorst van haar 

knn. bij wln Simon Johannes geprocreerd; en geres de proceduren; en als conj pers van Rints 

en Bauck zijn zusters; sampt Enne Johannes zijn broeder; allen erfg. van Johannes Hettes.      

In Factis. 

 

Tyerck Tyercks als burgemeester in Leeuwarden, CONTRA Baucke Pieters te Surhuizum. In 

factis. 

329   

Minne Gosses Sypsma als voormond over Tamme Andries weeskinderen.    CONTRA    Dr. 

Johannes Jusum als voormand over het weeskind van Jouck Jacobs zijn zuster.   .... cond de 

gedaagde de req, positien te antwoorden.... 

 

Wouter Gerrijts van Burum aan St. Anna Parochie imt    CONTRA    Pieter Dirks te Berlikum 

ged.           ......te namptificeren 130 car. gld. ...... 

 

Cornelis Sickes voogd over Jouck Pieters dr. en Claas Simons  voogd over Franske Pieters 

hun huisvrouwen.  erfgenamen ex testamento van wln Hylck Oentsma.     CONTRA    

Valerius van Roorda, voor hem en vanwege Jfr. Machteld van Loo zijn moeder en juffr 

Jacobina, Machteld en Anna van Roorda zijn zusters als erfgenamen van wln Dr. Johan van 

Roorda. hun vader       In Factis. 

 

Pieter Wybes zo hij procedeert;    CONTRA   Jan Gerloffs.   gereq.   ..... gunt hem alsnog de 

tijd van 14 dagen om zijn productie te mogen doen.   

330.  

Jfr Auck Donia voor haar zelven; Eernst van Goslinga, en Wijtse van Cammingha als 

voormonden over de kinderen van Fedde Haarda, bij Auck Donia getogen.   CONTRA 

Syrck van Hemmema   ged.       In Factis. 

 

1 maart 1604.  

Jfr. Sent Isbrants huisvrouw van Jr. Sem van der Does. en Claasken Adriaans als onder Ren  S 

C Vell. over haar kinderen bij wln Sem Isbrands getogen, en zij tesamen erfgenamen van wln. 

Cunira Carste dr. heur resp oldemoeder en moeder. Triumph      CONTRA    Mr. Eke Isbrandi 

volmacht van Jacob Sixma ged en Jacob Pieters opposant.    Het  HOFF  adproberende de 

besognien van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, ord. dat de verkoop van de landen 

nog eenmaal over de kercke en gerecht zullen worden geproclameerd, .......  op 24 april 

nestkomende.    



377  

331. 

Jan Lenerds van der Mey aan St. Anna Parochie      CONTRA    Mints Jukes wed. aan OLV 

Par.     Het  HOFF ontzegt de reqiurant zijn verzoek, onverkort zijn recht jegens Jan Aukes..... 

 

Jfr Emerentiana van Grombach wed. Scipio van Meckema; impt    CONTRA    Jr. Offke van 

Feitsma, en de heer Jelger van Feitsma, Rentmeester Generaal van Friesland, als omen en 

curators over de weeskindern van Hessel van Meckmans als erfgenamen van wln Scipio van 

Meckmans. .........dadelijk te antwoorden........... 

 

2 maart 1604.   

Haie Reiners te Goutum, voor hem en als voogd van Anna Jelle dr. zijn huisvrouw en c.d.r.  

CONTRA     Jonkeheer Eelke van Heeringa voor hem zelven en Joachim Hoppers secr. van 

Weynbritseradeel.   In factis.   

332. 

Fedde Rinkes te Jelsum,     CONTRA    Luitien Tsietse ged en gec.   Te compareren voor de 

Commissaris:   POINCTEN:– Oft de impt enige steen van Anthonis Jellis ontvangen heeft en 

hoeveel.– Oft Pieter Agges gans geen goederen behouden heeft.  – Indien hij enige goederen 

gehouden heeft, van wat waarde ? 

 

Jan Block burger binnen leeuwarden; als cessie hebbende van Ritske Reeinks en Anna Dirks 

dr.  CONTRA      Idsard Glins als cur over Douwe Haarsma en zijn goederen. 

 

Pieter Anne Meines als volm van Oldetrijne   CONTRA     Claas Jans als volmacht van 

Nijetrijne, i.p.v. Gerrit Pieters en Dirck Hendriks als volmachten.   In Factis. 

333. 

Jacob van Loo deurwaarder van den comptoir; impt      CONTRA     Claar, Gerrits Buis te 

Berlicum.    ..... dat de verkopinge van de huizinge in kwestie haar voorgang zal hebben....om 

daarme te betalen de pannigen ten respecte van dien verschoten......met hetgene hij voor deze 

penningen zoude genieten. 

 

3 maart 1604. 

Egbert Carstes Renneman bakker in Leeuwarden; Triumph in cas van brieven    CONTRA  

Wijger Hebbes voor hem en zijn huisvrouw;    Het  HOFF adproberende de besognien van de 

deurwaarder, interponeert daarop decreet, ordonnerende dat de koop van de huizinge daarinne 

geroerd, nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden gedaan etc.   op 24 april a.s.  en 

cond. de gedaagde zijn gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.   

334.   NOTA: 

 Op huiden den 3

e

 maart 1604 zijn bij de heren Kempo van Wijaarda en Gellius 

Jongestal, mede gedeputeerde staten van Vrieslandt, in den raad geintroduceerd de heren Haio 

van Roussel en Dr. Johannes  Sandius als Raden in den Hove met vertoning van de 

commissien bij de staten van den lande; tot dien einde op te vs. heren Roussel en van den 

Sande (Sandius), gepasseerd met articulen hen in questie van de vs. commissarissen gesteld 

waarbij gebleken is dat de heren de behoorlijke eed hebben gedaan.   

 

Douwe Eelkes te Huins; req.   CONTRA     Oeds Sickes   Gereq.    in Factis. 

 

5 maart 1604. 

Philips C...arolis wonend te Leeuwarden; voor hen en vanwege Martie Aarens zijn huisvrouw, 

en c.d.r. onder verband van goederen. en last hebbende van Taets Jans dr.   Wed van Oege 

Adriaans.   CONTRA   Harmen Forck voor hem en intervenierende voor Griet Roeloffs dr.  

.......volgens de presentatie in het  dupliek gedaan, om rekeninge te doen van de gekochte 
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huizinge.....     (335.) 

 

Jurrien Pybes en impt en ge-exc.   CONTRA   Agge Sibolts zn Poelstra   dorprechter en 

ontvanger van Finckum; vanwege de ingezetenen; ........rejekteert de exceptie en cond de ged. 

te antwoorden...... 

 

Pieter Pieters en Auck Laas dr op Rensumageest; impt    CONTRA     Jorrijt Gerbrands 

aldaar.    Het  HOFF recht doende ten pricipale cond. de gedaagde te betalen de somma van 

25 g.gld.etc. 

 

 

Gabbe Joukes secr. Dongeradeel W-zijde der Pasens; als man en voogd van Magdalena Vos, 

en c.d.r. in conv en in reconv.   CONTRA   de gemene erfgenamen van Ruurd Obbes in leven 

burger in Leeuwarden;   Het  HOFF cond. de ged om te doen rekening en bewijs van (336) 

reliquia van de goederen bij wln Ruurd Obbes gehad; of behoorde gehad te hebben; met 

rekeninge en andere stukken; ende in reconventie recht doende verklaart de gedaagde met zijn 

presentatie te mogen voldoen om de impt wat bij slot van rekeningen bevonden zal worden. 

meer uitgegeven dan ontvangen zal zijn, bij de vs. Ruurt Obbes te volstaan.  en voorts niet 

ontvangbaar.    

 

6 maart 1604.   Doorgehaald Ju Wopkes   CONTRA    Luitien Jacobs.    

 

7 maart 1604. 

Aarend van Leeuwen te Utrecht;   CONTRA Harmen Henricx.    geapp.    ....niet bezwaard..... 

 

Aarend Frans Wbles (Wabbels?) voor hem en zijn hiusvrouw;   CONTRA   Jacob Jeppema 

voor hem en en als landheer intervenierende voor Douwe Gerkis zijn landzate.     De ged. te 

betalen de somma van 82 g.gld.   salf deductie van 20 g.gld.   etc. 

337. 

Wouter Jans curator over Wilke Tijss erfgenamen; onder ben. v. inv. van Tijs Jans zijn vader;   

CONTRA    Epke Jellis en Harman Allis; als voogden voor Ints en Tyam Sibolts dr.  hun 

huisvrouwen; en c.d.r.    In Factis.    

 

Johannes Vincentius postulant voor het gerecht van Harlingen; als voogd van Tet Uulke dr 

zijn huisvrouw; mede erfgenaam van Uulke Sjoerds; zijn schoonvader en mede het recht 

verkregen hebben van Pieter van Buiten als curator over Oratoi Provana's sterfhuis.  

CONTRA       Geert, Binnerd Gerrijds wed. op ter Schelling.    Het  HOFF doet teniete het 

vonnis van de Nederrechter voor zo vele de geappelleerde, daarbij op de goederen van Anna 

Ede dr. geprefereerd is; en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de geapp. op de 

goederen van Tonis Simons volgens het instrument van 24 maart 1589 geprefereerd te zijn 

voor 250 car. gld.   en om redenen compenseert de kosten. 

338.  

Griet Uulke wed en Carolus Petri de Boinen (?) CONTRA   Jacob Allards en Rints Reenks 

e.l.   Ontzegt de req, zijn verzoek en cond hem in de kosten. 

7 maart 1604. 

Tyaard van Ailwa Grietman van Dantumadeel; en Lyubbe Lyuwes als volmacht van de 

Gtietenije, Upke Van Burmania te Ferwerd en Hieronimus Abbema als volmacht van Do. dl. 

Oosterzijde der Pasens; Syts van Roorda en Andele Bruchts als volm van Kollumerland; 

mitsg. Jelger van Feitsma Raad en Rentmeester Gen der Domeinen; geassistterd; met de proc 

gen; en Johannes Henrici ontvanger van de geweze Cloosteropkomsten; met dr. Balling 

Butenpost nopens dezelve goederen; des landsadvocaats impt in conv en gedaagden in 
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reconventie.  CONTRA    De magistraat en de gezworen gemeente van Dokkum; vanwege de 

stad.  

Het  HOFF ord. partijen in conventie te compareren voor de commissaris van den Hove; .... 

indie niet hem zal vervoegen ter plaatse en daarvan oculaire inspectie te nemen en van dien de 

faicten in de processe bevonden te informeren en in reconventie.     In Factis en in forma.    

339. 

Minnold Jans als man en voogd vanw. zijn e.h. en mede als conj. pers. voor zijn huisvrouwen 

moeder; Geertruid Wolters wed.  van Johannes Wolters? sampt zijn huisvrouwen broers en 

zusters.   CONTRA de ged. Staten van Friesland.    

Het  HOFF gehoord de eed van Geertruyd Wlehares (?) tot versterkinge van des impt 

aangeven gedaan, cond de gedaagden als gesuccedeerd in het recht van den gewezene 

convente Gerkesklooster; om de impetrant te betalen de somma van 2807 Emder guldens; 

waaronder geen  interesten meegerekend zijn; sedert de litescontestatie gehadt.   etc. 

 

Lambert Jans burger binnen Franeker; Henrick Jelles burger binnen Bolsward; als cur over 

Epo Pieters kinderen bij zalige Claaske Sippe dr geprocreerd; in conv en in reconv.   

CONTRA      Mr. Syurd Jans en mr. Livius Sickema als committeerde van de crediteuren van 

Epe Pieters voorschr.     In Factis. 

340.  

Syurd Emkis Req.  CONTRA  Uulcke Roeloffs voor hem en als leg. adm. van zijn kinderen 

bij Frouck Hendriks zijn overl. huisvrouw.   ...ontzegt de req. zijn verzoek.... 

 

Trijnke Jacobs dr te Leeuwarden voor haar en Jacob Gabbes als oldevader en voorstander van 

Lyuwe Heres Jellema knn. bij de vs. Trijnke       CONTRA     Dr. Minnoldus Scheltes althans 

secretaris der Admiraliteit te Dokkum.   In Factis binnen 2 maanden. 

 

Frederich van Fervou, HOFFmeester van Zijne Genade;   CONTRA     Jfr. Anna van 

Mockema;      Het  HOFF cond de gedaagde voor zovele de goederen van haar kinderen onder 

haar zijn, en bij penningen door haar van de impt ontvangen te vrijen en schade-loos te 

ontheffen en daarvan de impt .akte te passeren en voorts niet ontvangbaar. 

341. 

Epo Jacobs Jukama burgemeester binnen Franeker in de name en als wett. cur. van Aaltje 

Gerbrens dr.; nagelaten weerkind van wln Gerbren Taedes; impt. in conv. en ged. in 

reconventie.              In factis  

10 maart 1604. 

Fokel Wolters dr. wed van Claas Teickes burgeresse in Leeuwarden;   CONTRA    

 Dr. Doecke Emingha ;   Dirck Jans;    Tonis Wouters;   Theus Pieters en Petrus en dr. 

Theotardus Tiara; sampt Dirk Lieuwes nom. libr. en dr. Wilhelmus Velsius n/ux; als omen en 

uit kracht van zeker akkoord en decreet van den Hove daarop gevolgd, voorstanders en 

regeerders van de kinderen door kracht van hetzelve akkoord. 

Het  HOFF cond. Thonis Wolters en dr. Petrus en Theotardus Tiara om zich tot voormond 

over des impts kinderen te laten authoriseren.  en cond. de opposanten zulks te gehengen en te 

gedogen onverkort nochtans en zonder productie van het contract tussen de obpress...en en 

Claes Tiara gemaakt en bij den Hove geadprobeerd.   En de heren Petrus en Theotardus Tiara 

zich mede als voormombers te laten autoriseren.   en compenseert de kosten. 

342. 

Uulke Roelofs cum uxore Triumphanten;   CONTRA    Syurd Emkes in Oudega;  

Het  HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder interponeert daarop decreet; 

ordonnerende dat de koop van de huizingen nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal 

worden geproclameerd, (bij de barnende keerse etc.) op de 24 april naastkomend. 
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Derck Wybrans en Marij Jans dr e.l. te Leeuwarden;   CONTRA     Rennert Mintses aan OLV 

Parochie. voor hem en zijn huisvrouw.     Te namptificeren 158 pond (= Car gld.) en in factis. 

 

Cornelis Sickes, Hessel Foppes en Aleff Baukes voor zich en voor hun huisvrouwen 

CONTRA       Hadu Jans dr. e.h. van Jan Simons te Dokkum.  In factis. 

343. 

Douwe Abbes te Harlingen CONTRA Timen Frans zn. ged.   In factis voor ale dilay voor 

pasen in state van wijzen te brengen. 

 

Dieuw Sweer Jacobs wed.  burgeresse der stede Bolsward voor haar en de kinderen bij Sweer; 

CONTRA    Folkerd Dirks binnen Harlingen.    Het  HOFF doet teniet het vonnis van de 

Nederrechter; en bij nieuwe sententie techt doende verklaart de tegens  de appellant voor de 

Nederrechter genomen eis en conclusie niet ontvangbaar.   

12 maart 1604.    

Jelle Tyebbles voor hem zelven en vanwege Jets Itse (Atse?) dr. zijn huisvrouw en daarvoor 

c.d.r. als het recht hebbende Romck Romcke Jellis dr.  voor de helft erfg. van wln Romke en 

mede als het recht hebbende van de gemene crediteuren.    CONTRA   Ede Iges.   In Factis. 

344. 

Sibout Intses Triumphant;    CONTRA   Jan Cornelis en Sijbe Douwes als armen voogden van 

Tzummarum.     In Factis. 

 

Dirck Hendricks Bugge van Delft als last hebbende van Hendrik Dirks zijn vader en Cornelis 

Michels zijn zwager.   CONTRA   Geertien Lykles voor haar en haar kinderen bij Cornelis 

Swartien getogen.   Het  HOFF cond de gedaagde genoegzame cautie te stellen voor de req. 

competentien; off andersins te gedogen; dat haar goederen en de goederen bij Cornelis 

Swartien achtergelaten werden geinventariseerd; en de rekenboeken brieven en instrumenten 

onder de commissaris gesteld en haar van de administratie der goederen te ontheten.    

 

Dirck Frans als man en voogd van Hid Claas dr.  te Marrum; Triumphant;     CONTRA      

Marten Hoekes voor hem en als voogd van Trijn Claas dr. zijn huisvrouw te Wanswerd; 

Sampt Johannes Claas voor hem zelve en het recht hebbende van Rintse Claaszn zijn broeder.  

In Factis.    

345. 

Mathias Everardi als voormond over de onjarige kinderen van Aal Gijsberts dr. en Jan Dirks 

Zeepzieder;   CONTRA   Jelke Romkes te Ferwerd.    In Factis. 

 

Pieter Gerrijts pachter van de turff te platten lande; geconsumeerd wordende binnen 

Leeuwarden; in conv. en in reconv.    CONTRA    Ruurd Walles en Jesel Jans dr. e.l. op de 

Joure;    ..... om de impt te betalen 218 car. gld; met schaden etc. en in reconventie wijst 

partijen contrarie 

13 maart 1604. 

Wopke Syurds en Sible Ids zn voor hem en zijn mede erfg. van wijlen Ids Hoekes zijn vader.   

CONTRA     Berend Dirks en Anne Tyerks n/uxores.    Te compareren voor Hillema; ... te 

recouvreren volgens rekeningen....    op pertinente aantekeningen van onverrekende 

poincten....  en partijen verklaringe aangaande dezelven.   

346. 

Jr. Bocke van Feitsma Grietman van Kollumerland en Nieuw Kruisland;     CONTRA     

Broer Claas bij Dokkum; interv. onder hypt van goederen voor Freerck Cornelis Hoeck. In 

Factis. 

 

Ubst (?) Jans te Franeker; als cur over Ariaan en Jouck wijlen Jan Groningers weeskinderen; 
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en als last hebbende van Aesge Boyens zijn adjunct.   

 CONTRA      Feddrick Syurds te Huins gecond. en ged.  Binnen 8 dagen pertinente rekeninge 

te overleggen voor Dr. Joh. Saakma; van het bewind over de vs. kinderen; die horen en 

sluiten; en hem voorts te informeren op de faicten   

 

Jfr. Margarethe van Hesslingha Triumph    CONTRA    J. Auck van Donia.   In Factis. 

347. 

Cornelis Martens te Stiens     CONTRA    George Vrhr. thoe Schwarzenbergh.  Het  HOFF 

cond de ged. om de impt te betalen de somma van 85 g.gld,   met schaden etc. 

 

Walte Reins voor hem en vanwegen zijn huisvrouw, te Teroele.     CONTRA     Buwe Intses 

te Tjerkgaast.    Te compareren voor de commissaris:   Poincten 

— Oft de 6 pm omwelker Floreen kwestie is; ook de floreenlaste gecontribueerd hebben 

voordat de applt. die heeft verkregen. — Door wat titel en wanneer de geappelleerd de vs. 6 

pondemaat en daarvan zijn bescheiden te recouvreren.— Wat landen of hoeveel lands de 

geappelleerde onder zijn stelle hadde; en voor hoeveel florenen hij ten respecte van dezleve 

landen contribueerde in de schattinge; voordat hij de zes pm heeft overgedragen; en wat hij de 

zes pm aan floreen heeft doen dragen aan Agge Feddes en hoeveel Floreen hij tegenwooedig 

contribueert.   – Oft ook de geappelleerde mistende gebreck heeft enige (348) landen ten 

aanzien de florenen welke hij tegenwooedig moet dragen en voldoen.   

 

Jfr Margarethe van Botnia wed van Rienck van Cammingha te Franeker   CONTRA    Goslick 

Meinerds c.d.r voor Rixt Monte dr. geapp.    Het  HOFF verklaart de impt ongehouden te 

wezen te dienen van libel; en gereq. qualiteit te admitteren en cond de gereq. in de kosten.   

15 maart 1604. 

Henrick Alberts en Maritien Focke dr e.l te Kollum.    CONTRA      Dieuwer Pieters wed Tiel 

Jans Smid voor haar en de kinderen en res de proceduren als intervenierend voor Remke 

Sipkes Executeur van Kollumerland.    ... ont zegt de req. zijn verzoek..... 

349. 

Pieter Hendriks Hesop burger binnen Leeuwarden Triumphant en impt van brieven van exc.     

CONTRA     Anton Boon HOFF te Amsterdam gesuccumbeerde.  en opposant      ..... de 

besognes van de deurwaarder....  interponeert daarop decreet de koop van de huizingen nog 

eenmaal te proclameren op 24 april estkomend etc.    

 

Elisabeth Versteveren   CONTRA    Laurens van Voort    Het HOFF gunt de adv. Bras nog 5 

weken om de gereq. te mogen denuncieren; en cond de gereq. in de kosten.   

 

16 maart 1604.   

Jr Renick van Cammingha Jr Carolus van Sternzee; Gijsbert Franszn Ens burgemr. van 

Franeker; Pieter Augustinus Ens Nicolaus Ens; Johannes Hernes Ammema; Here Jans; 

Douwe Feites; Gerrijt Claaszn Ens; Willen Pieters; Jacob Boyens allen edelen of burgers in 

Franeker in conv en in reconv.        CONTRA                 

De Magistraat der stede Franeker; en intervenierende voor Jan Harings in de Raad en voor 

Reyn Wybes gezworen gemeensman, sampt voor Paulus Gemmenich als volm voor dezelve 

stede. ....... te compareren voor de commissaris. 

350. 

Lyubbe Lyuwes Req.    CONTRA    Wybrand Gerrijts en Binne Oenes.   In Factis voor 

Hillema. 

 

Tiete Popma    CONTRA    Haie Epes. gereq.     Het  HOFF cond de gereq. om de tien 

pondematen land met haar behoorlijke lasten vrij van de zate bij hem gereq. gebruikt te laten 
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volgen. en de achterstallige huur van dezelve te betalen, mits eerst van de Requirant 

ontvangende betalinge van de aanpart van de huizinge; de hooiberg, en de watermeulen, en 

alsook van de vordere pretensien den gerq. naar s'lands costumen competerende.  en nog 

ongetaxeerd zijnde.  En voorts niet ontvangbaar. Reserverende niettemin de req. zijn aktie 

aangaande de kosten van den processe.   en de proc generaal aangaande het overnemen(?) van 

de helft van de tien pm land. 

 

Fedde Rinckes te Jelsum;    CONTRA   Auck Aucke dr geassisteerd met Decken Gosses 

Haringsma haar man.   te namptificeren 1121 car gld (££) 29 strs.    

 

Ryurd Haitses; Lyuwe Heres en Barthoud Claas   impt    CONTRA    Wyb Gosse Wybets 

weduwe.     Het  HOFF cond de ged. de impt te laten volgen de halve huisraden gedetineerd 

ende Gosse Wijberts (!) ratione securitatis conjugalis toebehorende. en te gedogen dat de 

impetrant, dat de impetrant daaraan as conventionem quantitatem het inhold van de vs. 

gewijsde (?te bekomen) en cond voorts de ged om de impt te btalen de helft van 172 car. 

gld.en 5 stra; of de helft van de penningen, zullende overblijven na afftocht van hetgene zij 

impetranten van de vs. meubelen zullen geraken te bekomen alles met schaden etc.    

351.     

17 maart 1604. 

Tyebbe Jelgers en Duiff Jacobs dr. e.l. in Dokkum.     CONTRA    Broer Claas gecaveerd 

hebbende voor Aacht Jans zijn huisvrouw te Sybrandahuis; Het  HOFF gehoord de verklaring 

van Tyebbe Jelgers bij dewelke hij de gedaagdes dolatie innumeratie accepteerde, ende ... 

cond de ged de impt te betalen de somma van 350 caroli gld met schaden en interesten. 

 

Syds van Botnia grietman van Wymbritseradeel als man en voogd over Juffr Tet Douma en in 

die qual erfg. van Douwe van Douma.    CONTRA    Jfr Anna Mockema.   (geen uitslag) 

 

Popck Tyaards dr. wed van wln Hille Folkerds burgeresse in Dokkum,     

CONTRA      Ritske van Ringia grietman van Do.dl W-zijde der Pasens.    Niet ontvangbaar 

en cond. haar , eiseres in de kosten.  

352.      

19 maart 1604.   

Aaff Lubberts te Groningen wed. van Hans Jurgiens gewezen corporaal van de adelborsten 

onder de hopman Tyard Tyebbes.     CONTRA    Jantien Jans mutsenwerkster te Harlingen en 

Claas Jans snijder, burger aldaar.   Het  HOFF cond Claas Jans om de toegezegelde doose met 

brieven in q. over te leveren en Jantien Jans om haar gedane oppositien costeloos en 

schadeloos af te doen.    

 

Harmen Romkes te Pingjum, voor hem en zijn huisvrouw, het recht hebbende van Frans 

Jacobs en zijn huisvrouw,     CONTRA    Dr. Hector Reen, en Meile Jensma n/ux; en mede als 

cur over de knn. van Lolke Reen en Jfr Berthe Herbranda achtergelaten, geresumeerd de 

proceduren bij Lolke Reen hun vader begonnen; en tegen de erfg. van Intse Doekens 

dorprechter te Arum,  Het  HOFF cond de erfg. van Intse Doeckes om aan de impt tot laste 

van de twee pondematen lands, sedert dat hij het gebruik vandien niet gehad heeft ongemoeid 

te laten en cond hem mede in de kosten van het proces.   353.   te antwoorden op de volgende 

PONCTEN:– Oft de twee pondematen zaadlands legende voor Minnema ten processe geroerd 

zijn aangebracht in 1511 aan Heemstra zate de readsumenten nu toekomende n voor hoe veel.  

– Hoe hoog Heemstra zate is aangebracht en hoeveel Florenen daaraff tegenwoordig worden 

gehouden;  – Item wat landen in 1511 aan Heemstra zate behoort hebben. – Ende oft deze 

twee pondematen van de andere zijn affgetogen. – Ende voor hoeveel de selve aldaer in de 

floreen van de jaren 1511 aangebracht zijn.   
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Heyn  Gerloffs voor hem ende zijn huisvrouw te Irnsum en conv en reconv.    

CONTRA      Hinke Henricx burgere en waagmeester in de Stad IJlst; als volmacht van Peter 

Dirks zn van Loenen; erfgenaam van wijlen Claes Pieters ; Pibe Douwes als volmacht van 

Geeske Wijme dr geres de proc. bij de vs. Claas.   Het  HOFF cond de ged. om de impt te 

betalen de somma van 246 g.gld met de schaden en interesten , mits dat de impt genoegzame 

cautie zal stellen voor Jelte Reenks en hetgeen verder bij den Hove zal worden geordonneerd; 

en onder deductie van 11 car. gld 13 stuivers. volgens de specificatie uit des gedaagdes 

rekenboek . Ende in reconventie recht doende cond. de ged. om de impt te betalen de somma 

van 107 g.gld en 1 ½ str. hetgeen de gedaagde aan het reversaal van Jacob Hinnes onbetaald 

is.... etc. 

 

Syurd Meinds Req. CONTRA    Jan Isbrands   gereq.   Het  HOFF ord de gereq. en de 

Triumphant te laten zakken de somma van 100 car. gld tot 50 c.gld en 7 strs.; ontzeggende de 

req. zijn vordere verzoek tot deductie; en ord. det de condemnatie van 10 mrt 1602 haar 

voortgang zal hebben.  en om redenen compenseert de kosten.  

354. 

Gerrijt Jacobs te Medemblik als curator seu procurateur negotiorum van Outger Obbe zoon en 

Baucke Agge zn als erfg van resp. Syouck Douwe dr wed van Agge Rennerds en mede 

gecaveerd hebbende voor Cornelis Jacobs mede curator.  CONTRA    Johannes Tyallings.       

Het  HOFF con de gerequireerde om onder de presentatie van de requirant in het einde van 

zijn repliek gedaan, van welke de gedaagde de gerequireerde, hem zal betalen van de lasten de 

derdehalve hooft maadlanden, te hoeden en hem daaraf schadeloos en costeloos af te doen etc. 

 

Sibrand van Waltha als last en procuratie hebbende van van de erfg. van Wln Minne van 

Holdinghs mitsg. Jfr Tseets van Holdinhga, met consent van Sibrand Waltha haar man; impt.    

CONTRA     Douwe Lyuwes.   Het  HOFF verklaart de opzegging van de zate en landen ten 

processe verhaald wel en terecht gedaan; en con de ged. die na St Petri 1604 onge-eert en 

ongetreden te laten liggen; te ontwijken en relaxeren; cond de ged in de kosten volgen punten 

30 en 31 in het repliek; en te betalen de somma van 90 g.gld Jacobi en Martini, 1603 

verschenen met schaden etc. 

355.   

7 maart 1604. 

De Procureur generaal    CONTRA   De Magistraat der stede Leeuwarden; Hobbe van 

Waltingha grietman en Nicolaas Ens secr. van Franekeradeel, voor de ingezetenen des deels.    

Het  HOFF cond de magistraat van Franeker in haar qual. om de penningen voor het opgraven 

van de vaart tussen Franeker en Harlingen beloofd en die vanwege de Landschappe daarvoor 

verschoten zullen worden; bij provisie te betalen en te restitueren.  met schaden etc. 

 

Jonkheer Willen van Zuilen van Nijeveld voor hem en vanwegen François van Sneeck 

burgemeester te Utrecht zijn veengenoot, onder verband zijner goederen caverende ;    

CONTRA   Harmen Henricx op het Schoter Heeren Veen. Het  HOFF cond de gedaagde van 

dat het contract van huringe niet ten volsten bij de gedaagde voldaan aan de impt te betalen de 

somma van 110 car. gld. en voorts niet ontvangbaar.   

356. 

Jan Aukes te Holwert als transport hebbende van Henrick Damus, impt.    CONTRA    Jan 

Lenerds van der Mey aan St. Anna Parochie. Het  HOFF cond. de gedaagde om de impt inder 

genoegzamen cautie voor het arrest bij Mints Juke dr. gedaan, te betalen de somma van 320 

car. gld.  etc. 

 

Andries Willems burger binnen Harlingen appellant;    CONTRA    Frans Jacobs .  Het  
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HOFF gezien de inwilliging in hun antwoord in het repliek gedaan; recht doende ten 

principale, verklaart de originaal eiser tot zijn eis van 392 dalers 25 grossen en 3 schilling niet 

ontvangbaar.  En in conventie vanwege de besogne op 2 januari 1601 overgelegd, te betalen 

157 dalers, 10 grossen en 3 schilling.   etc. 

 

Uulck Sicke dr resumerende de proceduren bij wln Sicke Uulkes haar vader en mede als erfg 

van Anna Coenraads haar moeder gesustineerd.     CONTRA    Wybe Syouckes cum uxore.    

Het  HOFF cond. de gedaagde de impt. te betalen de somma van 230 g.gld.  in een partije van 

50 g.gld. en een partije van 25 dalers; alles met schaden etc. voorts niet ontvangbaar. 

357. 

Jan Minnolds burger in Dokkum; CONTRA   Epo Frans aldaar.   Het  HOFF verklaart de baar 

in kwestie executabel; en cond dienvolgende de impt te betlaen 139 Car. gld en 8 penningen; 

.... 

 

Sibrand van Waltha als last en procuratie hebbende van Wijlen Menno van Holdingha;    

CONTRA  Douwe Bockes, Menso Gratema Dirck Claass en Jan Arents alle burger in 

Dokkum.   Het  HOFF cond de gedaagde om uit de penningen bij Booke Douwes Abbema 

verkocht bije de impt tot Profijt van de erfgenamen van Wln Minno van Holdingha, te laten 

volgen en doen hebben de somma van 200 g.gld. ... 

 

Lambert Wybrands tot Nijeholtwolde    impt   CONTRA   Able Gossis op Ter Idzard; voor 

zich en voor Foppe Pieters; en die qual. cur lites over Janne de Carste wed. (?) mede 

intervenierend en Tyaard Gosses. gedaagden.   In Factis. 

358.  

De twintigste  maart 1604. 

Harmen Henricx op het Heerenveen voor hem en c.d.r voor Lutgert Jans zijn e.h.   CONTRA    

Jr. Rienk van Dekema c/ux.  ged.   te compareren voor de commissaris. 

 

Jan Pieters te Nes    CONTRA Barbara Jans wed. van Tyerck Syurds; ....  voor Hillema...... 

 

Eete Harmans Pieter Jans en Sipke Pieters te Vrouwen Parochie als voormombers over wijlen 

Douwe Hessels en Hessel Pieters nagel. resp. weesknn.    CONTRA    Cornelis Jans de oude 

voor hem en zijn huisvrouw en c.d.r.    Het  HOFF cond de ged om de impt onder de 

presentatie in het libel gedaan; te laten volgen de eigendom van de huizinge, coornberch en 

vordere gerechtigheden; en het gebruik van ongeveer 20

ste

 halve morgen Billands; en te 

gedogen dat ten comptoire van de Landschappe bij de Rentmeester te boek gesteld wordt. en 

cond de ged. mede in de schade etc.    

359. 

Douwe Nijenhuis als het recht hebbende van Jurrien Rienks;   CONTRA   Jan Jans te 

Makkum.  Ta namptificeren 189 car. gld.  

 

Taede Jans    CONTRA   Jetse Atte zn.   geapp.   .....niet bezwaard......... 

 

De Gedeputeerde Staten van Vrieslandt   CONTRA   Uble Wierds.    voralsnog niet 

ontvangbaar... 

 

Syurd Coenders impt    CONTRA    Adriaantie Jans wed hopman Aarend van Bloemendal.    

Rejekteert de exceptie en hoeft niet te antwoorden.    

 

Jan Lamberts burger in Leeuwarden;   CONTRA    Gercke Pieters Sickema..   Cond de ged 

om rekeninge bewijs en reliquia over te leggen die hij als curator over de eiser heeft gehad. 
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360. 

De Gedeputeerde Staten van Vrieslandt   impt   CONTRA   Barthoud Willems wonend in 

Vrouwenclooster   ........de impt niet ontvangbaar......... 

 

Aaff Frericks dr. wed. Bocke Hendriks   te Sneek intervenierende voor Jan Alberts in der IJlst.  

CONTRA   Jan Willems burger in Harlingen.   In Factis. 

 

22 maart 1604 

Rinke Andries   CONTRA   Abbe Jouckes   ged en excipient.    Rejekteert de exceptie en de 

ged peremptoir te antwoorden.    

 

Epo Feddriks (Freerks) te Kubaard, als proc. hebbende van Syurd en Douwe Epes voor hem 

zelven en Tyaard Dirks als voogd van Tet Epe dr zijn e.h. en c.d.r.     CONTRA 

Inte Claasses Ring (ia?)   ged. te Achlum.     In factis. 

361. 

Mr. Jan de Salle als voogd van Sara Abrahams dr. zijn e.h. als universeel erfg. van wijlen 

Abraham van Lewris (....?....) en Margaretha Lensis haar vader en moeder.    CONTRA   

Aarend Martens als erfg. van wijlen Jan Willems Koebrugge.    In Factis. 

 

Dr. Augustinus Polman en Tetke Tadema e.l.   CONTRA   Jfr. Dorothea van Aylwe interv. 

onder hypt v. goederen voor Sibrant van Bonga haar zoon.   te compareren voor de 

commissaris... 

 

23 maart 1604. 

Henricus Bernardi dienaar des Godd. Woords te Tjerkwerd.    CONTRA   Dominicus 

Richaeus suppoost van dezen Hove.   Verklaart de gedaagde contumax; en cond hem in de 

kosten, en voorts in Factis. 

 

Harman Poppen burger te Bremen;   CONTRA   Dr. Otto Swalue.   Hem, ged. in alle drie 

instanties te weren tegen de eisers aanspraak.  reserverende de kosten tot het eind van de 

principale zaak. 

24 maart 1604. 

Aesge Rabodus als cessie hebbende van Bauke Ids zn.   Triumphant; CONTRA Pieter 

Andries uurwerckmaker binnen Leeuwarden; en Reynsch Tijs dr e.l.   In Factis. 

 

Gerrijt Simons alias Docter en Claaske Ryurds dr e.l. te Leeuwarden;     CONTRA    Jan Jans 

Greven en Ida Boenga (?).   In Factis. 

 

Jacob Ariens en Sibbel Wilts dr. te Luinjebert, e.l;     CONTRA    Douwe Bottes voor hem en 

c.d.r voor Auke Syurds dr zijn e.h.     ...te namptificeren 351 bg.gld 6 str en in factis.... 

 

Mr. Martinus ten Hore  suppoost van deze Hove als last en proc hebbende van mr. Gerrijt 

Caspers Stolts en Ida Barends dr e.l.   CONTRA    Paulus Uwes en Dieuw Jans dr. e.l.    ged. 

en gecontumacaarde.    HEt  HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde; houdende het 

instrument van 7 januari 1596 voor bekend, cond. de ged. te betalen 100 g.gld de 1

e

 mei 1603 

verschenen en nog 97 gelijke guldens op de eerste mei nakomend.   met schade etc.. 

363. 

Albert Claaszn te Goutum; voor hem en zijn huisvrouw;   CONTRA    Jelmer Pieters te 

Bolsward    ......verstekt de gedaagde en de obligatie d.d. 26 jan 1593 voor bekend houdende 

cond.de gedaagde te betale 100 g.gld met schaden etc. 
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Roeland van Achelen te Ferwerd voor hem en Jfr Womck Mockema zijn huisvrouw;   

CONTRA   Goslick Meinerdts .   ..... in factis...... 

 

DE EERSTE RECHTDAG NA PASEN IS GEWEEST, 17 APRIL 1604.  

 

19 april 1604. 

Abbe Dirks te Franeker Cornelis Lamberts te Harlingen, Trijn Lamberts e.h. van Fonger Epis; 

en Eelkck Lambert Jelgers wed. als ususfructuaria van Ealle (?) Lamberts haar wijlen dochter.    

CONTRA    Neeltien Daans   (Damas?)  wed Fonger Jelgers. .........rejecteert de exceptie....... 

364. 

Im, Pieter Hillebrands wed. burgeresse binnen Bolsward;    CONTRA    Anna Tyerks en 

Barend Sirks n/ux.      Het  HOFF gehoord de eed van de impt bij welken zij verklaard heeft, 

de annotatie van de geeiste schulden in haar rekenboeck gedaan; goed en oprecht te wezen; 

cond de ged. om de impt te betalen de somma van 57 car. gld onder deductie van 7 gelijke 

guldens. met schaden etc.... 

20 april 1604. 

Wybrand Idsma (?) erfgenamen res de proc.   bij dezelven gesustineerd    CONTRA   

Gert Leefferts voor hem en vanwege zijn zuster, en beide als erfg. van Leffert Claaszn res. de 

proc.       In Factis. 

 

Uulcke Gerrijts Req. als voogd van Frouck Anne dr zijn huisvrouw;    .........met de gedane 

presentatie te mogen volstaan, en reserveert de kosten...... 

365. 

Jan van Loon postulant binnen Leeuwarden; als volmacht van de erfgenamen van wijlen Jfr 

Rints van Camminga Req.   CONTRA    Rintse Douwes te Tjummarum.    

Het  HOFF cond de gereq. de Req. in zijn kwaliteit te restitueren hetgeen hij van de landen 

ten processe geroerd, zo van huur als geschenk meer genoten heeft als de interesten naar 

advenant zeven ten honderd in het jaar over de 1200 g.gld mede in de proceduren geroerd, 

bedragen of anderszins te gedogen dat zulks in de vs hoofdsom werde gededuceerd; en om 

redenen compenseert de kosten. 

 

23 april   1604. 

Tyard Everts voor hem en als voogd van Rinck Pieters dr zijn huisvrouw;   CONTRA    

Oene Jouckes Oenema voor hem en zijn huisvrouw, en c.d.r.    ....te namptificeren 165 g.gld 8 

str en 8 penningen.    

 

Fokel Fooke dr. geass met Low Eilerds haar man; Foock Fooke dr met cons van Ritske Harts; 

haar man; en Uwe (?) Fokes voor hem zelf gezamenlijke erfgenamen van Fooke Ritskes en 

Tieed Copsma hun ouders;    CONTRA    Geele Wijbes te Boornbergum.   In Factis.. 

366. 

Gerrijt Hugens Cool binnen Delft als volm. van Hadue Jans dr wed Huige Gerrijts Cool; in 

leven brouwer "in de drie croonen" aldaar ; zijn moeder.    CONTRA    

Douwe Syrs burger te Dokkum; als voogd van Wijberch Rutgers dr zijn tegenwoordige e.h.  

en c.d.r. en Geert Alberts gedaagden.   ....  aan de impt te betalen 600 g.gld.  met schaden en 

intressen etc.24 April 1605 

Neeltien Van Dalen    wed wln Jan Van Voort    CONTRA    Griet Sanders dr. 

Het  HOFF compenserende ad concurrentem quantitationem de injurien ten processe 

verhaald; cond bovendien de gedaagde om de impt te betalen de somma van 22 g.gld   en 

voorts niet ontvankelijk.    

367 . 
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Trijn, de wed van Jacob Intes als moeder en voorst v.d. knn    CONTRA   Renner Heds zn.  

voor hem en voor Jel Everds zijn huisvrouw.   ......de impt te betalen de somma van 32 Phs 

glds onder deductie van hetgeen bij Egbert Luitiens in betalig voor maart '99 is onfvangen. .... 

 

Hessel Sytses Reen; volkomen last en proc. hebbende van Claas Upkes in Dokkum; en 

gecaveerd hebbende voor Sipke Douwes zijn halfbroeder; als m.e.v. van Fookel Douwe dr 

zijn huisvrouw; in der IJlst; in dien voegen het recht hebbende van Rensck Sibe dr haar 

moeder.    CONTRA    Claas Alberts   in Franeker als cur over Claas Claaszn       Het  HOFF 

verklaart de vs. fine tegen de ged executabel; ter somma van 6 Car. gld; uit zake van haar 

strijkgeld; ter somma van 32 Car. gld; van het slvige op de eerste verkopinge gevallen; tot de 

helfte van 10 car. gld voor het salaris van de notaris; de helfte van twee car. gld 18 strs voor 

de tromslager; en voorts niet ontvangbaar. 

368.  

25 april 1604. 

Tyepke en Douwe Broers als omen en wett. voorst. over de kinderen van wln Hartman Jans. 

Req.       CONTRA    Dirck Hartmans.   ......cond de ged om genoegzame borge te stellen voor 

de penningen bij hem van de vs, weeskinderen ontvangen en nog te ontvangen; of bij gebreke 

vandien zijn administratie in dezen behoorlijke rekening bewijs en reliquia en volgens het 

gedogen der andere voormonden over de weeskinderen gesteld werden.  

 

Pieter Gosses wonend op de Oudehaske als man en voogd van Geert Jans, dr. zijn e.h. en 

Pieter Jans te Hallum als cur. ad divisionem bonorum tot Brecht Pieters dr het nagelaten 

weeskind van wln Pieter Jenkes aan Geert geprocreerd.    CONTRA   Pieter    Lyupkes.   In 

Factis. 

 

Goyck Jaans te Koudum; als moeder en geauth. voogd over Tae(d)ke Taeke dr. geres. de 

proceduren bij Bartholomeus Feits als voogd over Jouck Teake dr zijn overleden huisvrouw; 

en als conj. pers. voor Task (?) voorschreven en in die kwal mede erfgenaam van Magdalena 

Tyards, weduwe. In leven vroedvrouwe te Leeuwarden.   CONTRA   Cornelis Cornelis zijn 

(369) huisvrouw.   In Factis. 

 

Feye Wytzes te Kollum   CONTRA   Griet Warnkes te Kollum   .... niet   bezwaard..... 

 

26 april 1604. 

Botte Foppes te Leeuwarden;   CONTRA   Joannes Jacobs te Hitsum.    voor de 

commissaris.... 

 

Jelke Upkes in Balk en Uupke Uupkes te Oppenhuizen impt    CONTRA    Gerbren Dyurres 

en Ale Gerbrens zijn zoon    ....rejekteert de exceptie     ....... 

 

370. 

Jouke Wouters te Wykel als voogd van Syts Otte dr. en c.d.r.  impt   CONTRA 

Ubel (Wol?) Ottes executeur van de grietenie te Balk als voogd van Eets Hylke dr. zijn 

huisvrouw en Bonne Claas te IJlst als voogd van Trijn Hylke dr zijn huisvrouw. respectieve 

Meuyen van Otte Oeges.   Het  HOFF cond de ged om de impt te doen hebben copien 

authentycq; van het (per-) of (ui)-terste testament van Oege Hylckes met overroepinge van de 

impetrant; tegens het pricipaal geauthenticifeerd. en reserveert de kosten tot het einde van de 

pricipale zaak. 

 

Obbe Attes appl en req.    CONTRA    Abbe Ids en Gepke Hans zo zij procederen. 

....... accordeert de req. nog de tijd van 3 weken om zijn produktie te doen. 
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Cleis Pieters in Sonnega    CONTRA   Epo Waltis in Heeg. ....niet ontvangbaar...... 

 

371.       

27 april 1604. 

De Procureur Generaal impt en triumph   CONTRA    Jan Aeukes Grietman van Lemsterland 

als volm van Eesterga, Follega, en Lemmer; ged en gecondemneerde. 

Het  HOFF verklaart de sententie executabel ter Summa van 6000 Caroli gulden met schade 

en interesten. en cond de gedaagde in de kosten. 

 

Jfr. Magdalena van Hesselingha met consent van Fecke van Inthima haar man.    CONTRA        

Jfr. Auck van Donia althans het recht hebbende van Marten van Naarden met dezelve haar 

man geassisteerd      Het  HOFF ontzegt de req. haar verzoek, onverkort haar recht op de 

penningen; sullende procederen van de landen, evenwel in toekomende tijden bevonden zal 

worden dezelve onder de goederen van wijlen Feike Hesselingha begrepen te zijn. en 

compenseert de kosten. 

NOTA: 

Alsoo Dr. Suffridus Nijenhuis voor den Hove ontboden te zijn, ende gevraagd of hij 

procuratie ende schriftelijke instructie opgetekend hadde van Jan en Hessel Lyuwe 

zonen, in de zake die zij als opposanten voor den Hove hadden hangen, op en tegens 

Marij, Dirck Dijes, in welke zake hij Nijenhuis de vs. Jan en Hessel als advocaat en 

procureur diende en hij Nijenhuis op de vs. vrage antwoordde met woorden en gesien 

grote ver..........  de heren van den Hove bewezen heeft, welke merkelijk strekt (?) tot 

kleine achtinge ende vilipendentie van dien ende volgens een sake van quade 

confidentien. Soo is het dat het vs,  HOFF de voornoemde Nijenhuis bij pervijsie 

gesuspendeerd heeft, ende suspendeert hem mits dezen van zijn advocaats en 

procureurs ambt, hem ordonnerende van de rolle te blijven tot nader dispositie van den 

Hove. Actum den 27 aprilis 1604. 

In Marge: 

Doch op te 30 aprilis 1604; Nijenhuis wederom voor den Hove comparerende ende 

zijn schuld bekennende met verzoek van hem zijn voorgaande verkoop te willen 

vergeven, is hem om redenen zulks geaccordeerd; ende dispensatie in dezen geroerd, 

affgedaan.  

372. 

Allard Pieters en Pieter Pieters voor hemzelve en vanwegen Imtien en Griet Pieters dr. hun 

zusters en als conj. pers caverende de rato;     CONTRA     Douwe Bockes als last en 

procuratie hebbende van Beijts Boocke dr.    ........ de ged. om te gehengen en te gedogen dat 

bij pervijsie inventarisatie en beschrijvinge van de goederen bij de impts wijlen broeder 

nagelaten, en met de gedaagden met de ged tot zijn versterven tesamen gepossedeerd, gedaan 

werde, dienvolgende de gedaagde tot bewaarnisse van de zelve goederen na de inventarisatie 

van die te stellen behoorlijke borge dat de lito pendentie niet zullen worden verminderd en 

cond de ged. in de kosten.    

 

30 april 1604.  

Jelle Claas burgemeester als man en voogd van Trijn Taecke dr.    CONTRA 

Jurgien Hendriks burgemeester binnen L'warden; als voorm over Atse Tonis en His Hendriks 

vier weeskinderen ; Wouter Jans als voormond over Feike Hettes vier nageleten weeskinderen 

; Gerck Pieters als wettige voorstander van zijn kinderen bij Jets Taecke dr.  geprocreerd; 

Eelck, Gerlof Rispens als voorstanderse van haar kind bij Taecke Taeckes geprocreerd; en 

Feck Alle dr. als voorstanderse van haar kinderen hij de vs Hette getogen alle als erfgenamen 

van Geurts Taecke dr.      Het  HOFF cond de gereq. om onder de presentatie in het dupliek 
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gedaan de affscheidingen van de vier parten van Jellema zate gelegen tot Oostereynd; in de 

proceduren uitgedrukt te gehengen en te gedogen en om redenen compenseert de kosten.   

373 

Jan Pieters als man en voogd van Rints Harmens dr. en c.d.r.   impt    CONTRA    Ann 

Reiners dr      .... de ged.met de gedane presentatie te mogen volstaan en de impt voort niet 

ontvangbaar.... 

 

Ju Tyerks te Teerns als voogd van Aal Broers dr. zijn huisvrouw, met assistentie van dezelve 

als mede erfg. van Tied Barends haar moeder, en door scheidingen het recht hebbende van 

Taecke Epis hun Stiefvader.     CONTRA      Fedde Piebes en Trijn Able dr.  te Minnertsga.   

... de ged om de impt te betalen 150 g.gld met schaden etc.... 

 

Eemke Dyurres Meetsma als voorst van zijn knn bij Auck Feike dr getogen   CONTRA    

Henricus Henckena (Hinkena) dienaas des Godd. woords te Britsum   niet ontvangbaar.... 

374. 

Sicke Claas te Wijnaldum voorm over het weeskind van Jan Jans req.   CONTRA    Hessel en 

Andries Jans zonen en de wed van Lolke Jans als moeder en wett. voorst van haar kinderen.    

Het  HOFF cond de gereq. om binne drie dagen hun reden van oppositie tegen de akte van 

borgtocht ten versoeke van dezen Hove gereleveerd in te brengen en comp de kosten 

 

Aesge Sickes Albada voor hem zelven en mede als curator over Mr. Sake Staperts 

weeskinderen en mede curator over Ids (Jes?) Albada.  appellant    CONTRA 

Frerick Lubberts, Gerrijt Jans Henrick en Ritske Jans voorgden van het weeshuis te Sneek. , 

geappelleerden. 

Het  HOFF ord partijen te compareren voor de commissaris die hun zal verenigen indien hij 

kan indien niet hem informeren op zekere poincten van Offitie.  POINCTEN:    — In wat 

voegen en wat titel het weeshuis binnen Sneek gesuccedeerd is in het recht van het convent 

Groenedijk.— Oft het convent Groendijck ook uit vierdehalve g.gld heeft ontvangen uit de 

zate bij de appellant gebruikt .— Hoe lange de eigenaars ofte gebruikers aan het convent 5 

g.gld hebben gegeven.— Te recouvreren het schrijffboeck waar uit extract met het woord 

Liquet, ten dupliek is vertoond.— Door wat titel de appellant en zijn ............. zijn gekomen in 

het gebruik van de landen in de geappelleerdes 2

e

  positie verhaald, ende waar aff de 

besth....... (      ) couvreren n.(?)— Wie eigeners zijn van de zate en de landen bij de appellant 

gebruikt en wie daaruit enige renten competeren.   

 

375. 

Claas Stevens de olde als recht en transport hebende van Jan Pieters.    CONTRA    Pieter 

Dirks te St Annaparochie. ..... te namptificeren 800 car. gld en voorts in factis. 

 

Hette Sibrands te Wier geass. met Sibrand Pieters zijn vader;   CONTRA     Jacob Sijurdts 

aldaar; voor hem en voor Syts Menne dr zijn huisvrouw; c.d.r.     ......te namptificeren 66 car. 

gld en voorts in factis. 

 

Harmen Pieters te Arum applt    CONTRA   Schelte Frans aldaar.    In Factis. 

de 7

e

 mei 1604. 

 

Folkerd Pieters en Jan Claaszn als broeder en oom over respt Reenk Folkerds zn volmacht van 

Jacob Pieters met dezelve geassisteerd.    CONTRA 

Tyerck Cornelis en Jantien Cleis dr.  huisvr. van de vs. Tyerck.   

Het  HOFF ordt. Tyerck Cornelis een dr gedaagden om de iompt in hun qualitiet te leveren en 

te doen hebben perfecte inventaris met daarop gesteld van de goederen artikelen en 
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gerechtigheden ten sterffdage van wijlen Jeesck Cornelis dr in haar sterfhuis bevonden; dien 

volgens met de impetranten tot scheidingen en delinge van dezelve ende daervan (na dat een 

der genoten en naar hem genomen sal hebben hetgeen bij de originaal impetrant ende Jeesk 

respectievelijk ingebracht) in den impt te laten volgen de gerechte helft; met de vruchten 

profijten en emolumenten bij de vs. medegedaagde daaraf gehad en genoten sampt schaden en 

interesten vandien. Ende nopens de vorderen (?) medergdaaagden om den originaal impetrant 

uit Jeeske goederen te doen hebben en leveren een m(ooi) zwart doeck, lakens klederen, (376) 

ende bovendien om de impt te betalen de interest van 400 g.gld verschenen sedert de dood 

van Jeesck. en nog te verschijnen tot zijn....., verklarende de impt voorts niet ontvangbaar; 

onverkort het recht nopens hetgene Jeesck tot contemplatie van haar loon ende gedane actien? 

gevallen staande het echte met de originaal impetrant bij wijlen Hans Roorda besproken; 

alsoo zij bevinden zullen; en de vs. medegedaagde zijn defensien ter contrarie ende nopens 

Jantien Cleis dr een der gedaagden en wijst partijen in factis. 

 

8 mei 1604. 

Cornelis Mackes schipper en burger in Leeuwarden; appellant;      CONTRA   Chaerles 

Douwes  burger aldaar, als factoor van Jan Pelcoorn te Leiden.      In Factis. 

 

Allard Feckes burger in Leeuwarden;   Tr.   CONTRA    Feye Wytses te Kollum.    

Het  HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder, interponeert, interponeert daarop 

decreet, ordonnerende daarop dat de huizinge c.a., met de landen en de zate nog eenmaal 

geproclameerd zullen worden op de 19

e

 juni a.s ; de gedaagde zulks te gehengen en te 

gedogen en costeloos en schadeloos af te doen. 

 

Alle Claas en Janke Pieters gewezen administrateurs voor den jaren 1602 van de arme- en 

kerkegoederen te Rinsumageest.   Impt;    CONTRA    Aede Taekes en Trijnke Sijtse dr. wed 

wln Wijger Andries ged. ..... te namptificeren   217 g.gld 2 strs en 4 penn. .... 

377. 

Gerrit Simons burger in Leeuwarden; Req.    CONTRA    Marten Jans in de Roskam vanwege 

Jan zijn zoon.  In Factis. 

 

Jurgien Rentses voor hem selven en als man en voogd van Adriaan Julius dr. zijn huisvrouw.     

CONTRA    Pauwels Willems. ged.    In Factis. 

9 mei 1604. 

 

De erfgenamen van Wopke Syurds en Sible Ids voor hem en vanwege zijn mede erfg. van Ids 

Hoekes zijn vader.  Req.     CONTRA     Berend Dirks zn en Anne Tyerks n/ux.     Het  HOFF 

ontzegt de Req. zijn verzoek van deductie en retentie; in dezen onder de presentatien bij de 

gereq. gedaan; van de melioratien te willen betalen, onverkort hun recht aangaande de vs. 

deductie en hun vorder pretensien ten principaal bij het sluiten van de rekeninge in kwestie. 

en om redenen compenseert de kosten. 

379. 

Jan Jans en Jantie Sijtse dr. e.l.; Tyerck Wytses en Claes Alberts als cessie en transport 

hebbende van Sybrand Pauwels en Syu Simons dr.    CONTRA     Poppe Douwes en Trijn 

Claes dr. e.l te Tirns (?)    Het  HOFF verklaart dat de pr..   van de sententie daarinne 

begrepen haar voortgang zal hebben des, dat daarinne zullen worden gededuceerd de zeven 

van 22 g.gld en 50 g.gld met 14 gelijkke guldens. van vier jaren interesten; in de tweede en 

achtste post van de specificatien ten replieke vertoond. Condemneert de Triumphant zulks te 

gehengen en te gedogen; en nopens de eerste derde, vierde en vijfde post; van de vs. 

specificatien ordoneeert de partijen te compareren voor de commissaris.etc.   POINCTEN :— 

Wanneer de negen gouden gulden van deelskosten zijn gevallen ende op wat tijd zij betaald 
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zijn.  — De negen g.glds 8 strs van de gemeene landschaps slattinge mitsgaders de 18 car. 

gld. van onkosten gedaan aan de vs. slattinge te behooren; op wat tijd die gevallen en voorts 

de betaling is geeffectueerd. 

 

10 mei 1604. 

Jan Gabbes tot Hogebeintum, applt;    CONTRA     De erfgenamen van wijlen Neeltien 

Renicks wed van wln Jan Claas te Goutum.    In Factis. 

 

379. 

Wybe Meilke (?)zn  binnen Cornwerd; en Hylck Meilke dr binne Leeuwarden; impt;   

CONTRA     Albert Claas zn Algare te Cornwerd als volm van het dorp.    In Factis. 

 

11 mei 1604. 

Balthasar Henricus burger in Groningen als geprefereerde curator over wijlen Thomas 

Hardenberg; en mede voor de andere erfg.   CONTRA   Offke en Jelger van Feitsma  

Het  HOFF .......... van de pistoletcronen in de vs. somme gemeld, tot 63 strs getauxeerd, ende 

het stuk van de koningsdaalders door hun mede gementioneerd op 51 stuivers; ord. ............ 

dat de zaak ..... haar voortgang zal vinden aangaande de vs. somma.   

 

Jan Blocq burger in Leeuwarden als cessie hebbende van Ritske Reenks en Anna Dirks dr. 

Impt     .... te betalen de somma van 65 Car. gld met schaden en interesten...... 

 

380.    

Syurd Emkes in Oudega; applt     CONTRA     Hinne Ubles   geapp. 

......niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter......... 

 

Aarend Martens    CONTRA    Trijn Jonge dr.   .... 14 dagen om zijn productie te mogen 

doen... 

 

Rommert ? Dyurres in Wolterswolde;    CONTRA    Lyuwe Jans als man en voogd van Auck 

Sinda   In Factis.    

 

Tet Jetse dr. wed. van wln. Cornelis Lyuwes.    CONTRA    Gercke Lyuwes te Haskerdijken 

als mede erfg. van Cornelis Lyuwes.   ..... niet bezwaard........... 

381.      

13 mei 1604. 

Anna Gijsberts van Amsterdam, wonend in Leeuwarden.    CONTRA      Lyuwe Tyerks voor 

hem en als man en voogd van Lam Cornelis dr zijn e.h.   .... niet ontvangbaar....... 

 

Anna, Pieter van Beringens wed.    CONTRA    Dr. Doecke Eemingha en Goverd Benedictus 

Franchet.   Het  HOFF houdende de goederen van Jan Reenx en Neel Pieters dr. voor 

genoegzaam bedicussieerd, verklaart de publieke instrument bij Govert Franchet ten processe 

overgelegd, d.d. 24 maat 1600, uit reguard van Jan Reenks een der deliberenten (?) tot nadeel 

van de requiranten verkregen te zijn; cond dienvolgens dezelven om uit de penningen van de 

vs. goederen en bij de gedaagde ontvangen, voor zovele dezelve binnen ....; de impt soveel te 

doen hebben, en laten volgen dat hij impt.; voor dezelve haar betalinge van haar achterwezen 

ter somma van 300 g.gld. daar uit bekomen met schade en interesten etc... 

 

Anna, Pieter van Beringens wed.    CONTRA     Griet Joachims dr. wed wln Jan Freerks.         

Het  HOFF verklaart de brieven van de 25 april 1598 bij de gereq. ten processe overgelegd, 

ten aanzien van Neel Pieters dr. een der deli....     als een publiek instrument te niet te mogen 
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bijstaan (?) dien volgens cond deselve uit de penningen bij haar uit de goeden van Neel 

Pieters ontvangen de impt te doen hebben en laten volgen 150 g.gld met schaden en interesten 

bij de impt geleden etc..  

 

382. 

Jeronimus Tonis en Aerend Andries beide binnen Leeuwarden als volm over de nagelaten 

weeskinderen van wln Tseets Syne dr.     CONTRA     Willem Jans burger in Leeuwarden; 

voor hem en als wett voorst van zijn knn bij Trijn Gerbrands dr.     .... aan de impt te betalen 

200 Car. gld. ..... salff deductie.......... 

 

Elije Wijbes voor hemzelven en gecaveerd hebbende voor zijn broeders en zusters.  Applt     

CONTRA     Tyerck en Lykle Hanne zonen; Reynsck Buwe wed. Reyn Buwe zn Ida Buwe dr. 

en Wobbe Sakes als man en voogd van Syts Buwe dr.  en als voormond over wln Feite Buwes 

weeskinderen.    Het  HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe 

sententie recht doende, cond de ged om met de impt te procederen tot liqiudatie van de lasten 

op Albrecht Feites stelle leggende; na advenant der landen; bij een iegenlijk daarvan of uit 

gebruikt. en hem te rest(itueren)? de schaden en intresten bij gebreke van dien gehad en 

geleden, nog te hebben ende lijden en om redenen compenseert de kosten.    

383 . 

Jfr Barbara van Dekema geadsisteerd met Schelte van Andringha haar curator Litis en Mr. 

Gabbe Meinsma als last en procuratie hebbende van Jfr. Lucia van Dekema.   CONTRA     Dr 

Sicke van Dekema.  gereq.   Het  HOFF cond de gereq. de ontvang te vergroten met de 

reparatien ende onkosten om het stins te Sneek gedaan mitsgaders de landen en de goeden op 

de rechte estimatie derselven bij de requiranten vader Doecke Dekema toegestanden en de 

opkomsten vandien, alles volgens de scheidingen en accoord daar inne verhaald; d.d. 9 april 

en de 1

e

 juni 1585; ten processe geexhibreerd; en dat met schaden en intresten gehad en 

geleden nog te hebben en te lijden. Condemneert mede de gerequireerde, de uitgaven te 

verminderen met de somma van 400 Caroli gulden; bij jonge Sicke van Dekema den armen 

besproken, en de gestelde interesten vandien; verklarende de Requiranten to hu eis en 

conclusie van de vijfdepart van Manningha (Mammingha ?) zate te Jellum en het huis tot 

Sneek met zijn toebehoren en de profijten daarvan gecomen niet ontvangbaar.  en om redenen 

compenserende de kosten van de proceduren ordonneert mede en voorts partijen te 

compareren voor Jukema voorgaande commissaris om de rekening te sluiten in poincten 

tussen partijen niet questieus; en aangaande de questieuze poincten; henlieden te verstaan en 

verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op de faicten ten processe bevonden en 

den hove rapport doen.  

 

Rienck Aedes in Garijp voor hem en de rato caverende voor zijn broers en zusters en haar 

resp kinderen.   CONTRA    Tyesse Bottes te Jislum; ............Rejecteeret de exceptie en 

peremtoir te antwoorden.    

 

Feye van Roorda wonend te Oosterbeintum als voogd van Jfr Doed van Oeningha zijn huisvr.    

CONTRA     Tyesse Bottes te Jislum.   Rejekterende de exceptie en en peremptoir te 

antwoorden; reserverende de kosten tot uiteind van de principale zaak.   

 384. 

Idsart Solkema te ter Oele voor hem zelve en Uulke Gerrijts op Boornzwaag vanwege zijn 

kinderen bij wijlen Eed Solkema in echte geprocreerd; en zij caverende voor de mede 

erfgenamen vn Tyerck Annes Solkema; en hun broederen en zusteren in die kwaliteit ook 

mede erfgenamen van Anne Tyerks hun resp oldevader en door scheidingen het recht 

verkregen hebbende.   CONTRA    Walte Reins te Ter Oele; als man en voogd van Frouck 

Anne dr. zijn huisvrouw en interv. voor Douwe Agges; tot Woudsend ; zijn landzate.       In 
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Factis. 

 

Dr. Suffridus Nijenhuis suppoost van den Hove als gesubstitueerd volmacht van de erven van 

wln Wolter Walcourt; en executeur van diens testament. en Franchijna  (Francina) de Flocq in 

leven echtelieden.    CONTRA    De kinderen van Jan Loo en Syouck Abbe dr.  en also 

mediate erfgenamen van Wijlen Ulrich Abbes.  geass met hun curateur litum.   In Factis. 

385. 

De erfg. van Sibrand Reenks Triumphant;    CONTRA     

Jan Jacobs Vleyschouwer geassisteerd met Johannis Claas en Hette Faasma gedoemden en 

opposanten    Het  HOFF adproberende de besognen bij de deurwaarder, interponeert daarop 

decreet, dat de koop van de halve huizinge....... nog eenmaal geproclameerd zal worden........ 

op de 19 juni eerstkomende (etc) 

 

Wiglius Aytta te Swichum impt in gonv en ged in reconventie     CONTRA    Jfr. Cornelia 

van Tseepnia als leg tutr. van Wigle van Ayta van Zwichum haar zoon; idem. 

Het  HOFF verklaart de impt in conventie eigenaar van de gehele Montsema huizinge met de 

annexen vandien; ten processe uitgedrukt; dienvolgend cond. de ged. om de impt. dezelve 

huizingen met de annexen en de meubelen die daartoe behoren te ontruimen ende te gedogen 

dat de impt die bewoont en gebruikt.  En om redenen comp de kosten in conv..  In Reconv 

recht doende rejekteert de exceptie; en cond hem te antwoorden .......... 

386.    15 mei 1604. 

Sipke van Jaarsma en Jfr Marie van Risten (Vesten?) te Holwerd.   CONTRA 

Dirck Rienks als cur over het sterfhuis van Wijlen Douwe Dirks zn backer en intervenierende 

voor Tyerck Feyes en Dirck Claaszn als voorm. over het weeskind van Douwe Dirks.   

........om de impt te betalen 50 g.gld met de onbetaalde interesten van dien; onverkort de impt 

neffens de andere helfte; zijn recht tegens het sterfhuis; en tegen de impt zijn defensien te 

continueren. 

 

Jan Jacobs voor hem en vanwege Bauke Jans zijn zoon; en c.d.r.    CONTRA   Jarich 

Tyallings voor hem en occuperende onder verband van goederen voor Wilke Lyuwes en 

Bartholomeus Oldeneel.      cond de ged de impts koeien in de proceduren uitgedrukt, te 

restitueren en te laten volgen met schaden etc.    

 

387. 

Jfr Amelia van Grombach wed van Raast van Vervou.   CONTRA     Jfr. Anna van Mockema   

voor de knn bij wln Johan Vervou haar vorige man in echte getogen.   .... de ged om de impt 

te passeren behoorlijke kwitantie; van alsulke penningen bij de impt uit Holland vanwege des 

gedaagdes kinderen ontvangen en haar gedaagde overgeleverd te zijn.  Voorts niet 

ontvangbaar. 

 

Anke Gerloffs dr. huisvrouw van Uulcke Wijbes te Tjerkwerd   applt    CONTRA    Piecke 

Meintes te Schalsum; als vader en leg adm van zijn knn bij Tied Gerloffs dr.; sampt Doutien 

Gerloffs dr. wed van Wibrand Timens; burger binnen Bolsward;    

Niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter, zowel in conv als in reconventie.   

388. 

Douwe Eelckes zn Popte    CONTRA   Wopcke Jarichs    In   Factis. 

 

Pier Pieters Appellant   CONTRA Fedde Rinkes    binnen acht dagen antwoord.... 

 

Sytse Boelis te Buitenpost; voor hemzelven en als last hebbende van Feike Herbranda, 

grietman en ontvanger van Achtkarspelen; Watte Harckema; Gerck Boersma ; Botte Gosses 
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en Tyaard Folkerds als mede eigenaars van Bennema en Gou.... zaten gelegen te Buitenpost.  

CONTRA      Tyumme Peima als voogd van Eelck Harkema   zijn huisvrouw en Frans 

Tyebbes te Buitenpost.      Het  HOFF ontzegt de req. zijn verzoek; des dat hij de getuigenisse 

van Feike van Herbranda zal mogen overleggen om uit visiterende van den dam op alsulck 

reguard zal worden genomen als bevonden zal worden ..... 

389. 

Idsart van Solckema te Teroele; voor hem en Uulcke Gerrijts op Boornzwaag voor zijn knn 

bij Eed Solckema caverende voor hun zustere en broeders; kinderen van Tyerck Annes 

Solkema en als last en proc hebbende van Rinnerd Solkema hun resp. oom en mediate erfg 

van Anne Tyerks.  In Conv en in Reconv.     CONTRA 

Walte Reyns vanwege Frouck Anne dr. zijn e.h.; op Teroele; als universele erfg. van Sibrich 

Claas dr.  haar moeder gewezen e.h. van wijlen Anne Tyerks; en mede als een echt kind van 

de vs. Anne Tyerks haar vader.   ......anngaande de kwestie Eed en Syouck aangedaan, tegens 

de gedaagde niet ontvangbaar. en comp de kosten   voorts in conv. en reconv. in Factis.  

390. 

Jfr Catherina van Aesgema wed van Hessel van Aysma; in leven president van dezen Hove.          

CONTRA     Jonckheer Carel van Sternzee.    ... aan de impt te betalen de somma van 220 

g.gld; of zoveel meer of minder er bij calculatie bevonden zal worden de reste en kooppschat 

in kwestie te bedragen. met scaden en interresten; onverkort de ged. recht bij nieuwe instantie 

tegen de Impetrante en Bruin Jacobs.    

 

16 mei 1604. 

Jacob van Loo deurwaarder van de Hove    CONTRA   Pieter Reiners burger in Leeuwarden.   

.... ..... dat de gedaagde werd gesteld in de possessie van de Billanden..... 

 

Hein Lyuwes te Pingjum;     CONTRA   Marij Dirck Dyes te Deinum  .niet bezwaard.. 

391. 

Joncker Syds van Tsiaarda te Rinsumageest en Tijs Atte zn als adm van de geestelijke 

goederen aldaar;    CONTRA     Alle Claaszn en Bauck Douwe dr suo liberorum   ged.  

........cond de ged de impt te betalen 711 g.gld 19 strs; volgens de annotatien op de brieven 

staande.   etc. 

 

Johannes Pieter Sannes Triumph in conv en reconv.  CONTRA    Pieter, Anne Meinesz 

Stelling in Oldetrijne; idem.   In Factis.  binnen 2 maanden peremptoir. 

 

18 mei 1604. 

Cunira Bernardi    CONTRA    Jan Isbrands in Leeuwarden als m.e. v.   van Henrickien Anne 

dr.      .........niet ontvangbaar.......... 

392. 

Heyn Gerloffs te Irnsum     CONTRA   Jelte Rienks   als voormomber voor wln Fecke Hylkes 

weeskinderen.   In Factis. 

19 mei 1604. 

Aesge Rabodus als cessie hebbende van Baucke Idszn triumph    

CONTRA       Pieter Andries, uurwerkmaker binnen Leeuwarden.  en Reynsch Tijs dr e.l    

Het  HOFF verklaart de Triumphant met de gepresenteerde deductie van 199 Car. gld in de 

partije en van 25 g.g.ld in een ander partije te mogen volstaan; en dat de geadjusticeerde 

penningen hun vortgang zal hebben mits stellende genoegzame borg.    

393. 

Sicke Claas wonen te Wijnaldum als stiefvader en tutor over net weeskind van Jan Jans bij 

Aeff Jans in echte getogen.   CONTRA    Hessel Jans te Minnertsga, Andries Jans burger in 

Franeker en de wed van Lolle Jans te Arum.   ......ontzegt het gedane verzoek....... 
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Hendrik Oldendorp burger binnen Leeuwarden; als erfg van wln Wybrand Oldendorp zijn 

mede impt.    CONTRA    Syouck en Jel Donia.     ....rejecteerd   de exceptie....... 

 

Folkerd Ipema burger in Leeuwarden    CONTRA   Carst Douwes en Syds Oeds dr e.l in 

Oudega.    ......houdt de obligatie voor bekend d.d. 21 dec 1599 de somma van 21 l££ (pond) 

en 4 strs met schaden en interesten te betalen. 

394.   

Elizabeth Versteveren Req. en tr.   CONTRA    Laurens van der Voort gereq en exc. 

..... rejecterende de exceptien ord. de ged aover te leveren de somma in de playdoyen gemeldt; 

mits hebbende restitutie van zijn stukken voor Sakema.    

395.    

DE EERSTE RECHTDAG NA PINKSTEREN ANNO 1604 IS GEWEEST DEN 12 

JUNI 1604.    

Ids Gerrijte en Pyb Taecke dr e.l. te Dokkum     CONTRA     Griet Taecke dr. wed Dirck 

Gerrijts.       ....onder de Hove te namptificeren   de helfte van 100 g.gld. 

 

Doorgehaald:    Jan Martens    CONTRA    Epo Laes. zaak volgt op pag 399. 

 

Berend Jans en Roelfien Roelfien dr. e.l.   CONTRA Jfr Ida van Loo   In Factis. 

 

396.     

15 juni   1604 

Eelke Feddes Triumphant    CONTRA    Hotse Reins gecond.  Het  HOFF tauxrende de 

schaden en interesten tot de 6

e

 nov 1601 op 51 g.gld en 3 strs;...... onverkort..... etc. 

 

Aerend Douwes te Cornjum; impt in conv en ged. in reconv.    CONTRA            

Marij Tyallings dr. te Betlehem   idem    In Factis. 

 

Dirck Hendriks Bugge van Delft als last hebbende van zijn vader Hendrik Dirks en Cornelis 

Michiels zijn zwager    CONTRA   Grietien Lykle dr. wed. van Cornelis Lenerds Swartien; in 

leven burger en biersteker in Leeuwarden voor haar en de kinderen.   In Factis. 

 

Aelse Did zn te Bergum; als geordonneerd cur. over Jasper Ryurds zn weeskinderen.    

CONTRA        Jan Baukes en Laurens Tijmens voor hun resp huisvrouwen; en als conj. pers. 

voor de andere erfgenamen van wijlen Jouke Claas hun vader.   Te compareren voor de comm 

van de Hove   (397)— Oft de impt creditor hereditatis is of niet.   Wanneer hij creditor is 

geworden.    Oft de impetrant solvent is. 

 

Anna Bauke dr. binnen Dokkum, impt    CONTRA    Reiner Romkes te Dokkum als voogd 

over Jantien zijn huisvrouw. ....... rejekteert de exceptie en in Factis. 

 

Claas Lamberts burger en lakenkoper binnen Amsterdam, impt   CONTRA   Trijn Upke wed. 

in de Lemmer, voor haar en Aeg Upke dr. huisvr. van Goitsen Eennes te Wykel ged. en 

gecontumaceerde.   Het  HOFF gezien de citatien de acte waarbij gebleken is dat de impt voor 

die van den gerechte der steden Amsterdam bij ede verklaard hadde zijn overgelegde 

specificatie oprecht te wezen condemneert de vs. Trijn, Upke wed. voor de helfte erfgenaam 

van de vs Aeg. voor zovele zij erfgenaam is van wln Upke Holles bij de impt te betalen de 

somma van 585 car. gld met scade en interesten.   

 

20 juni 1604.   
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Epo Jacobs IJukama, in de name en als wett voorst over Aeltien Gerbrands dr     CONTRA   

Nanne Jans burger in Franeker. ... te namptificeren 200 g.gld.   en in Factis  

398. 

Coert Neder HOFF tr.   CONTRA   Bouck Romke dr. wed van Jarich Hendriks   te Dokkum. 

Het  HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, dat 

de koop van de huizen met de annexen nog eenmaal geproclameerd zal worden.  etc. 

 

Claas Eintes n/ux en Melle (Miel....?) Taeckes met Joucke Feckes als voormond over Lykle 

Feddes kinderen bij Engle Luitsens dr. in echte geprocreerd.    CONTRA    Douwe Lyuwes, 

dorprechter in Terwispel. Te compareren voor de commissaris van den Hove, en den Hove 

rapport doen. 

399. 

Jan Martens Gravius (?) ontvanger van Wijmbritseradeel; als gesurrogeerde curator bonorum 

in plaats van Broer Hoitema van het sterffhuis van de gemene crediteuren van wijlen Jencke 

Ubles en Fop Hotse dr.     CONTRA    Epe Heres te Smallebrugge.   ... adproberende de 

besognen van de deurwaarder........ dat dat de landen nog eenmaal over het gercht zullen 

mogen worden opgeboden..... etc. op de 11 sept a.s. 

 

Dr Johannes Jusum als geauth voormond van het weeskind bij wijlen Jan Tijss en Jouck 

Jacobs dr nagelaten;   CONTRA     Minne Gosses te Dokkum, als mede cur over de 

weeskinderen van wijlen Tamme Andries en in dezen c.d.r. voor Ids Jans zijn adjunct.  

Ontzegt de req. zijn verzoek en cond hem in de kosten tot 's  HOFFs tauxatie. 

 

Eepck Jacobs dr wed wln Focke Hardenberch voor haar en als leg adm van haar knn.    

CONTRA    Balthasar Henricus en Berentien e.l.   ....rejekteert de exceptien en cond de 

geappelleerde te antwoorden ; reserverende de kosten. 

400.  

Teed Pieters dr wed van Gerrit Goslijks voor haar zelven en als moeder en wett. voorst van 

haar kinderen en als erfgenaam;    CONTRA    Fedde Rinkes te Jelsum voor hem en vanwege 

Auck Ryurds dr.  zijn e.h.   rejekteert de exceptie...... peremptoir te antwoorden. 

 

Sijerk Syerks Meilema     CONTRA   Doede Syerks Meilema   gereq.     

Het  HOFF cond de gereq. de reste van de ge.......penningen vooe Dr. Jer. Sakema Rd. Ord. 

voorgaande commissaris aan de requirant uit te tellen, binnen drie dagen na date dezes; onder 

cautie van de arresten daarop gevolgd, of bij gebreke daarvamn dat Sakema de Req. weer in 

het bezit van het huis, plantage en landen stelt.   

 

Douwe Epes te Achlum;     CONTRA    Jouke Epes burger en koopman in Bolsward. .......niet 

ontvangbaar........ 

401.   

22 juni 1604.  

Sytse Tyaards burger en goudsmid binnen Leeuwarden.   impt      CONTRA    Haes Hendriks 

dr wed Cornelis Douwes en Jan Hans zn van der Mey.   In Factis. 

 

Wybe Lyuwes te Oudwoude als cessie hebbende van Febe ( Hebe?) in de Ham.    CONTRA    

Fecke Meusel te Collum.    In Factis.   

 

Sibren Saekles te Itens   voor hem en zijn huisvrouw, Triumph.     CONTRA     Jan Jans van 

Groningen en Sibbel Hans dr. gecond en opp.   .....adproberende de besognen van de 

deurwaarder; ......dat de koop van de huizinge......... nog eenmaal over de kerk en het gerecht 

zal worden geproclameerd......... op de 9

e

 sept   a.s.    
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Gerlacus Friso secr van Tietjerksteradeel   impt    CONTRA    Bocke Douwes Abbema deurw. 

van den Hove.   In Factis.    

402.   

Mamme Everds n/ux   als erfg. van Simon Reiners zijn huisvr. broeder;         CONTRA    

Dirck Jans te Slappeterp.  Het  HOFF taxerende de schaden en interesten op 871 g.gld en ord. 

dat de processe haar voortgang zal hebben.  

 

Lupck Wybe dr tot Goinga met consent en adsistentie van Reiner Sibrands haar man;    

CONTRA   Hanke Sibrands te Goinga; voor hem zelve en als oudvader van Sibrand Hankes 

kinderen Sicke Wijbes te Grouw, Wybe Hankes te Hallum, Wybe Ubles te Akmarijp; en 

Hylck Hanke dr. te Goinga en Anke Wybe dr te Sneek.      

Het  HOFF cond de ged om de impt te leveren behoorlijke inventaris van de goederen bij 

Eelck Jorrijts nagelaten; en verder niet ontvangbaar. 

 

Doorgehaald Gerlacus de Friso   CONTRA   Bocke Douwes Abema (pag 401) 

403.  

Teed Douwe dr te Dokkum    CONTRA   Paulus Doeckes te Beetgum    .....niet 

bezwaard......... 

22 juni 1604 

Tyerck Tyercks burger in Harlingen als man en voogd van Reinu Auke dr.  en c.d.r.    

CONTRA  Annius Austophorus en Pier Jacobs   In Factis. 

 

Ige Oenes te Broeck voor hem en zijn huisvrouw; CONTRA    Walte Benedix sampt Dieuwer 

en Ede Bendix drs te Teroele.    Het  HOFF doet teniet de scheidingen van de Nederrechter; 

en bij nieuwe sententie recht doende cond de geapp. om met de appellant te procederen tot 

eintlijke scheiding en deling van zate en landen, huizinge, stede en floreenrente ten processe 

uitgedrukt. 

 

24 juni 1604. 

Ige Oenes wonende in Uitwellingerga; als voogd van Gerck Ale dr zijn huisvrouw; en c.d.r.  

CONTRA     Tsiets Feite dr. e.h. van Alle Oeges voor de helft erfg. van Douwe Feites. 

weeskind.   Het  HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie 

recht doende om de appellant te restitueren de somma van 20 g.gld en 21 stuivers. (404) 

 

Pier Wisses voor hem en gecaveerd voor Griet Jacobs zijn huisvrouw;   CONTRA   Engle 

Attes te Hantum voor hem en vanwege Anna Gabbe dr. zijn huisvrouw.   In Factis. 

 

Burgemeester Raden en Schepenen van de stad Hindelopen   als administrateurs van de kerke 

goederen aldaar;    CONTRA   Syurd Sybolds en Marten Hans zn wonend tot Molkwerum   

......door het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard......... 

 

Hessel Foppius (Foppij) te Berlikum als man en voogd van Mis ? Syouke dr mede erfg van 

Syouke Claaszn als recht van scheiding van Cornelis Sickes verkregen hebbende.   CONTRA 

Dirck Alles leidekker als cessie hebbende van Cornelis Jans geapp.   In Factis.    

405.   

28 juni   1604. 

Claes Roeloffs in Leeuwarden voor hem en vanwege Willem Roeloffs zijn Broeder, Thoen 

Roeloffs dr huisvrouw van Tonis Dirks en de vs. Claas voor het weeskind van Harmen 

Roeloffs; en zij tesamen voor de mede ergenamen van Mints Claas dr. impt    CONTRA         

Sytse, Claas, Jouke en Jan Jouke zonen en Auck Doutien, Bauck en Syouck Jouke dr.  ged.    
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........cond de ged. om de impt te betalen de somma van 300 g.gld onverkort het recht bij 

nieuwe instantie.   etc. 

406.  

Tyerck Tyerks als volm van Jappe en Hil Broers drs. nu maiores zijnde.   CONTRA 

Broer Reiners ; Jelle Olpherts, als moeder en voorstander van haar kinderen bij Griet Sijne dr 

geprocreerd; Thoma Sibrands vanwege Beyts Gerrits dr. allen erfgenamen van Tyalling Syne 

en Otte Siboltts zonen.  Cond de ged met de impt te procederen over het recollecteren van de 

rekeningen in de processe geroerd. 

 

Pieter Fogles dorprechter in Wijkel als voogd van Ay zijn huisvrouw; als erfg van Hylck 

hinnes haar oom.    CONTRA    Wijtse Piers van Eesterga; als vader en lag. adm. van zijn 

kind bij wijlen zijn huisvrouw; en Sipke Hannes in Eesterga ged.   Het  HOFF cond Wijtse 

Piers in de boeten en voorts in Factis. 

 

Pieter Aarts wijnheer binnen Hoorn als cessie en transport hebbende van Trijn Jonge dr. 

geass. met Simon Gerrijts haar man;    CONTRA    Jfr Sent Andringha huisvr. van Sent (Sem) 

van der Does, te Beetgum.   ........niet ontvangbaar.......... 

407. 

Pieter Aarts en Maike Claasdr e.l te Hoorn , wijnheer en impt    CONTRA   Jacob van Loo en 

Epe Watses; ged .............cond de ged. om de impt te betalen de somma van 72 car. gld.   en 

13 stuivers.   

 

Brecht Barends wed van Jan Luitiens; als moeder en wett tutrix van haar dochter    CONTRA   

Meinte Riencks in conv en in reconv.    .... de partijen in de conclusie jegens elkander 

genomen niet ontvangbaar.....   en compenseert de kosten. 

 

Jacob van Gemmennich voor hem zelven en als conj. persona van Paulus en Evertien van 

Gemmenich ; zijn broer en zuster in die qual erfg. van Mr Wilhelm van Ghemmenich    

CONTRA         Reiner Edes te Aengium voor hem en c.d.r. voor Jets Dirks zijn e.h. en als 

borg voor Jan Rommes te Berlicum.   ......te namptificeren de somma van 100 g.gld.    

408. 

Tyardt Folkerts adproberende hetgeen bij Folkerd Rintses zijn vader is gedaan; applt   

CONTRA    Aebe Allema te Kollum.  Het HOFF doe teniet het vonnis bij de Nederrechter 

gedaan .... en cond. de ged. nu om op de 4 pm land in kwestie de lasten van de floreen rente 

naar advenant mede te dragen die onder Ballinga Heert horen. 

29 juni 1604. 

Sibrand Rienks op het Nieuwland   CONTRA   Lyupke Jacobs.    

Het  HOFF houdende Merck Gabbes voor genoegzaam bekend verklarende de ruiming in 

kwestie voor des impt achterwezen van 32 dalers met de interesten van dien gehypothequeerd 

te zijn. 

 

Regnerus Hotses als cur over wijlen Gerbrand Gerrits (?) weeskind, bij wln Marij Jenke 

dr.triumph.    CONTRA    Rinnerd Douwes te Achlum; voor hem zelven en mede 

intervenierende voor Naenck, Johannes Walles wed.  Het  HOFF tauxerende de achterstallige 

huren tot het jaar 1601 incluis; (409)ter somma van 114 g.gld ; onverkort zijn recht bij nieuwe 

instantie.   

 

Hendrik Dyurrres en Auck Juke dr. op Dronrijp als cessie hebbbende van Janke Sickes voor 

hem en c.d.r voor Anna Lolke dr zijn e.h.    CONTRA     Simon Martens c/u te Welsrijp.      

Het  HOFF taxereende de schade op 63 car. gld en 19 strs. ....... dat het proces zijn voortgang 

zal hebben.   
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Geertien Pieters wed van Pieter Lyuwes; te Amsterdam; Req.    CONTRA    Pieter Aarts 

burger te dezer stede.   ....rejekteert de exceptie, en peremptoir te antwoorden. 

 

Jfr Barbara van Dekema en mr. Gabbe Meinsma als volmacht van Jfr Lucie van Dekema.    

........ om tot afdoeninge en liquidatie van de poincten in de overgelegde somma uitgedrukt 

zonder adsistentie en bijwezen van Schelte van Aebinga met de Req. te procederen ..... 

410. 

Jets Taekes in haar kwaliteit     CONTRA   Frieske Tseetses.   ......ontzegt het verzoek....... 

 

Aarend Martens     CONTRA Trijn Jonge dr.    ........gunt hem alsnog de tijd van 4 dagen om 

zijn produktie te mogen doen........ 

 

Jan Franszn van der Mey als door cessie hebbende het recht van Damus van der Mey.      

CONTRA  Thoma Thomas ged.    .....rejekteert de ekseptie....   datelijk te antwoorden. 

 

Willem Egberts en Jan Jans cum uxore;   aplt.    CONTRA     Crijne Gerrijts en Lucia 

Warners dr. te Harlingen.     Het  HOFF casseert de proceduren, onverkort partijen hun recht 

nopens de kosten van dezelve; ......... 

411. 

Ryurd Frans te Stiens i.p.v. Aarend Lamberts smid, geauth. voorm. over Harmen Sipkes 

weeskinderen. Impt    CONTRA    Jan Gabbes dorprechter te Hogebeintum; als borge onder 

renunciatie discussionis voor Marck Gabbes c/u     ......onder de hove te namptificeren 100g.g 

 

Luitgen Jan Aarends op Donkerbroek, als vader en wett. voorst van zijn kinderen bij Aesien 

Jan Jacobs dr. in echte geprocreerd.    CONTRA    Jelke Wijbe dr. wed. wln. Tyard Tyards in 

de Nijelamer voor haar en de kinderen.   

 

30 juni 1604. 

Griet Allerds nu e.h. van Freerk Popkes.     CONTRA     Henrick Claas te Oldehove in Gron. 

Omlanden, voor hem en mede vanwegen Claas Henrix; zijn broeder en Alke Claas zijn 

zuster;en mede vanwege Jarich Jarichs zijn neve; allen erfgenamen van Henrick Dirks.    

.....niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter........ 

412. 

Sibolt Intses binnen Franeker cur. over G (of H...........) Intses onjarige weeskinderen   

CONTRA        Jan Gerbrens burger en schoenmaker in franeker. Het  HOFF cond de gereq. 

om in handen van Eernst van Harinxma Rd. Ord. de somma van 99 g.gld onder genoegzeme 

acte van guarantie en cautie de restituendo indien zulks namaals bevonden wordt te behoren, 

met costen etc.....  onverkort nopens de rechten op de 25 g.gld , zijn actie bij nieuwe instantie , 

zo hij vernemen zal.    

 

Ints Claas dr te Weidum, impt   CONTRA   Gats Piers dr. wed Tyerck Gerbrens te Warstiens. 

Het  HOFF verklaart de impt voor haar deel ab intestato erfgenaam van Tyerck Gerbrens; 

cond de ged om de imt te levere perfect inventaris, gesteld met de goederen bij hem 

nagelaten. .... makende scheiding en deling.....  en de imp te laten volgen en genieten met 

schaden etc..... onverkort haar rechten en defensien etc.    

 

413. 

Hylck Ryurds dr huisvrouw van Jelke Sibes in Twijzel; met dien consent.    CONTRA     

Feike van Herbranda Grietman van Achtk. als cur over de knn. van Haie van Herbranda en 

Fedde Bruchts voor hem en nom Uxoris.   .........te gehengen en gedogen dat de huizingen en 
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melioratien in kwestie bij een comm. van den Hove zullen worden getauxeerd; en de helft van 

de penningen daaraff aan de Req. te betalen; mits daarinne deducerende hetgene hun van de 

req. bevonden zal worden te competeren.  voorts niet ontvangbaar. 

 

Jan Jans te Hijlaard; als oom en conj. pers. van Eelck Pieter Pieterd smids dr.bij Anna Jans dr  

zijn zuster geprocr.   opp en Req.    CONTRA    Riemer Tijummes burger in Leeuwarden; 

Jacob Jans te Jellum, En Lyuwe Syurds dorprechter te Jellum. crediteuren van Pieter Pieters 

Smid aldaar;      Niet ontvangbaar.......    In de Marge: heeft al gespeeld in cas van preferentie 

tussen Jacob Jans en de voorgenoemde crediteuren.     

414.        

2 juli 1604 

Doorgehaald Foppe toe Grovensins Rd.Ord.   CONTRA    Ernst vsn Harinxma Rd.Ord.  in 

marge: Deze resolutie is veranderd den 9 dec 1604.  

 

Ids Edis in Ipekolsga;    CONTRA    Hans Rinckes     In Factis.     

 

Ju Wijbes Burger in Sneek     CONTRA    Goslick Douwes te Rauwerd.   ...te namptificeren 

onder de Hove  200g.gld  

 

Aat Sickes voor hem en als voorst van zijn knn bij Ydke Ewouts dr    CONTRA    Hessel van 

Feitsma voor hem en c.d.r. voor Fraauw van Douma zijn e.h.    ...de ged... om de impt te 

betalen de somma van 300 car. gld.   etc... 

415.      

3 juli 1604. 

Dirck Frans als m.e.v van Hid Claas dr.  te Marssum Triumph.     CONTRA    Trijn Claas dr.  

wed wln. Marten Hoeckes te Wanswerd; vanw. de proc. bij Marten vs. bij Trijn gesustineerd; 

en Johannes Claas voor hem en het recht hebbende van Rintse Claas zijn broeder. ..... niet 

ontvangbaar.....   

 

Botte Aedgers als man en voogd van Hylck Gaele dr. zijn huisvrouw; en c.d.r . op het 

Nieuwland; Syouck Gale dr. wed van Sytse Lyuwes op het Nieuwland; en Simck Gale dr. 

wed van Marten Henriks resumerende en adproberende in de zaak tegens Claas Jans en Trijn 

Douwe dr. e.l. originaal ged.     CONTRA    Rienck Gales wonende op het Nieuwland bij 

Bolsward, voor hem en n/ux.     Wijst partijen in conventie in Factis in forma (416) en in 

reconventie verklaart de gedaagde met zijn presentatien in het 17 en 18

e

 artikel te mogen 

volstaan en overigens niet ontvangbaar.   

 

Eelck Jobs dr. te Kimswerd impt    CONTRA    Jelke Sippe dr aldaar;   .... niet ontvangbaar.... 

Wijger Dirks to Sijtsma; applt     CONTRA     Jurgien Pijbes te Hijum   ... houdende het 

proces voor geconcludeerd......... wijst partijen in factis....... 

 

Ju Hinnes te Sneek impt    CONTRA     Sicke Romckes voor hem en c.d.r. voor Jantie 

Johannes dr zijn e.h.   ........ de ged om de impt te betalen 100 g.gld. door het ontberen sedert 

de litescontestatie. 

417. 

Tonis Harmens te Sneek voor hem zelven an als voogd van Syouck Gerrijts zijn huisvrouw.   

CONTRA     Eept Meindts voor hemselven en c.d.r. voor Griet Jans dr zijn huisvrouw.   Het  

HOFF doende recht ten principale cond. de ged. om de impt. te betalen 1500 dalers van 30 

strs. salff deductie hetgeen daar op betaald is; met schaden enz.   

 

Sipke Hannis    CONTRA   Jan Gelis.    .....drie weken om zijn produktie te mogen doen en 
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cond de req. in de kosten. 

 

Abbe Dirks; Cornelis Lamberts Trijn Lamberts dr e.h van Fonger Epes; Eelck, Lambert 

Jelgers wed. als usufructuaria van Aalke Lamberts, haar wijlen dochter.    CONTRA      

Neeltien Daems dr wed van Fonger Jelgers.  Het  HOFF cond de gedaagde te gedogen 

beschrijvingen van de goederen in kwestie zonder dat de gereq. en haar kinderen daardoor 

verstanden zullen worden in het minste aangaande haar goederen ende recht geprejudiceerd te 

worden en om redenen compenseert de kosten. 

418.    

4 juli 1604. 

Fokel Wolters dr. wed wln Claes Tiara. burgeresse in Leeuwarden.    CONTRA    Petraeus en 

Theotardus Tiara en Theus Pieters binnen Leeuwarden als bij den Hove geordonneerde 

voormonden over wln Claas Tiara ged. ........niet ontvangbaar........ 

 

Frouck Ecke dr wed van Wln Jan Alberts Twijffeler te Beetgum    CONTRA    Jan Gijsberts 

te Berlicum als cur over Ebel Pieters dr.   .........bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard, ordonnerende de penningen tot profijt van het weeskind bij raad van de gerechte 

van Menaldumadeel op rente te laten stellen tot nadere dipositie van den Hove.    

 

Fokel Ambrosius dr. huisvrouw van Rommert Gerloffs ;    CONTRA   Hoecke Ayckema 

Grietman van de Ruigewaard; gereq.      Het  HOFF con de gereq. de koeijen en paarden te 

restitueren; ende wederdoen; onverkort ..... etc.   

419. 

Anna, Jacob Oenthies dr req.     CONTRA    Jacob Canter van Oosten en Betken Meinerds 

gereq.   In Factis. 

 

Fokel Wolters wed Claas Tiara    CONTRA   Petrus Tiara c.s.   ....te compareren voor de 

comm.die hun zal verenigen etc.. 

 

5 juli 1604. 

Cornelis Sickes Hessel Foppes en Aleff Baukes els voor zich en hun resp huisvrouwen.  

CONTRA   Hadu Jans de e.h van Jaen Simons te Dokkum.    ..... de ged. de impt te 

restitueren de somma van 1035 car. gld met schaden en interesten etc...   

420. 

Cornelis Radijs    CONTRA    Buwe Sickes en Jan Schellingwou   te Franeker als geauth cur. 

over Ansck Claes dr. geass met de vs. Ansck en zij tesamen voor Geertien de huisvr van de 

vs. Schellingwou.   .......niet ontvangbaar........ 

 

Jacob Gemmenich voor hem en de mede erfg. van Wln Mr Willem Henricks Gemmenich zijn 

vader.     CONTRA    Jan Jans Groninger de jonge en Sibbel Heinse dr te Menaldum.     ...te 

namptificeren 700 car. gld.   

DOORGEHAALD:  Sake Hettes CONTRA Willem Jans en meerdere anderen   (zie pag 428) 

421. 

Jan Jacobs Burger en koopman te Harlingen   impt    CONTRA    Isck Fongers voor haar 

zelven en als leg. adm. van jaar kinderen bij Daam Jans Schellingwou in echte getogen. 

................... de ged..... te betalen de impt de helft van 100 g.gld. met schade etc..... 

 

Henrick Reiners n/ux   Triumphant en Req.    CONTRA    Meynd Sibe (Sicke?) dr wed wln 

Wytse Lyuwes voor heer en de kinderen.   .......niet ontvangbaar....  en de gecond voor zijn 

Quota in haar aandeel te mogen korten de helft van 200 g.gld   bij wijlen Wijtse Lyuwes aan 

de gecond laten betalen ........ neffens W.L. ingebrachte goederen. en om redenen comp. de 
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kosten.   

  

Wybe Pieters te Groningen    CONTRA   Pieter Binnes te Sneek.   ...te namptificeren 84 

c.gld..... 

422.  

Gabbe Joukes secr. van W. Dongeradeel; als volm en proc. hebbende van Harmen Dirks 

voormond over Eva Eeffs; het nagel. weeskind van Ewe Lyuwes bij Beits Aitse dr.in echte 

getogen   CONTRA   Hil Luoma (Liuma?) wed van Eede Allema voor haar en de kinderen 

........ de ged om de impt. te betalen de somma van 226 g.gld. onder deductie van hetgeen bij 

rekeninge bevonden zal worden te zijn betaald   etc... 

6 juli 1604.    

Aaff Frericx Dr. wed van Baucke Hendriks te Sneek interv. voor Jan Alberts in der IJlst.   

CONTRA   Jan Willems burgemeester te Harlingen.   .......bij het vonnis van de Nederrechter 

niet bezwaard...........   

423. 

Pieter Lyuppes    CONTRA   Mr Eco Isbrandi   geapp.    In Factis. 

 

Jfr Elizabeth Margaretha Rattaller Req.   CONTRA     Jfr Genoveva Rattaller huisvr. van 

Wolferd van Lezaan Grtm van Tietjerksteradeel.    ... de gereq. aan de Req. te betalen de helft 

van 100 dalers en van 80 g.gld.  met schaden etc. 

 

Dr. Hector Rheen en Meile Jensma n/ux en c.d.r.    CONTRA    Tating van Adeelen te 

Berlicum.      Het  HOFF taxerende de negen jaren achterstallige huur ten processe geroerd 

gemeldt mitsgaders het resterende van de somma anno 1600 verschenen met de interesten tot 

het jaar 1601 excluis al affgetogen te betalen in percelen met de interesten ter somma van 211 

g.gld. en verder niet ontvangbaar.   

 

Idem   CONTRA Eodem     Het HOFF taxerende de schaden ove de jaren 1601 en 1602 op 96 

g.gld en ord dat dit de voortgang zal hebben.   

424. 

Joachim Pieters burger binnen Harlingen applt    CONTRA   Jacob Meines burger aldaar.      

.......niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Johannes Pieter Sannes Triumph.   CONTRA    Marten Wijbrens vanwege zijn wijff en als 

erfg van wijlen Wijbren Johannis in tijden dorprechter op Ter Idzard.   

Het HOFF verklaart de fine d.d. 20 dec 1599 executabel en cond. de ged. om zijn gedane 

oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Thomas Jans applt    CONTRA   Hrndrick Bommel en Eene Baukes geapp.    Het  HOFF 

zonder te letten op de proceduren voor de Nederrechter beleijd gehoord de verklaringe van de 

appellant op de welke hij bekend heeft hem nu maiorem te zijn, condemneert hem on hem te 

laten authoriseren curator over de nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Jans G.....   en 

Marithien Reiners in tijden e.l.  

425. 

Johannes Pieter Sannes    CONTRA    de Gedeputeerde Staten van Vriesland.   

.....ontzegt de impt zijn verzoek, onverkort zijn recht volgens de resolutie in date 13 maart 

1601 ten processe overgelegd. 

 

Mathijs Rommarts   CONTRA   Wybrand van Aylva wonend te Genum en voor Anthonis zijn 

zoon.     Cond. de ged. om de impt te doen hebben en te laten volgen 100 dalers; jaarlijks 

ewiglijk en erfelijk volgens het testament van Jfr Cunira van Aylva te processe vertoond; met 
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schaden etc.   

426. 

Tiete Andries zn Rycoltsma als m.e.v. van Tyam Gijsberts dr ; erfg. van wln Bieuw Dyurds 

dr. haar moeder wonend te Lyussens; en Jan Pieters te Westergeest; Claes Pieters te EE; 

vanwege het weeskind Ebel Everds.   CONTRA     Lyupke Jacobs te Lichtaard. voor hem en 

zijn huisvrouw c.d.r.     Het  HOFF cond. de ged. om de impetrant (onder deductie van het 

interest van de wanbetalingen) in het gebruik van de 7 pm land; zoals uit het antwoord blijkt ) 

te betalen 600 g.gld sinds mei 1599; 1600 1601; 1602 1603 en 1604 telkens 100 g.gld en nog 

50 op de eerste mei toekomende met schaden en intersssen. 

 

Nicolaus Johannes dienaar des Goddelijken Woords te Itens applt    CONTRA    Jan Jans 

aldaar.           ....doet teniet het vonnis van de Nederrechter; en verklaart de app. originaal tot 

zijn eis en conclusie net bezwaard.    

427. 

Gosse Pieters    CONTRA   Gosse Piers.    te Wolvega    In Factis. 

 

Saeck Ebe dr    CONTRA    Romcke Tyepkes    In Factis. 

 

7 juli   1604. 

Haitse Mircx op de Jouwer als v. van Syts Rinke dr zijn e.h.; en c.d.r. en Ede Sibolts te 

Amsterdam voor hem zelven en Anna Algers dr te Staveren mede voor haar zelven.   

CONTRA       Here Intsema als volm van mr. Feike Intsema zijn vader. 

Het  HOFF verklaart de impt voor drie vierde parten erfgenaam te zijn van Fonger Intsema; 

en cond. dientengevolge de gedaagden met de impt te procederen tot scheidinge en delinge 

van zijn goederen; voorts niet ontvangbaar. 

428. 

Sake Hettes als universeel erfgenaam van wijlen Hessel Intses schipper, in leven gewoond 

hebbende tot Workum;   CONTRA    Willem Jans, administrateur van de arme goederen 

binnen Workum; als volm van de gemeen erfgenamen van Jantien Sible dr. gewezen 

huisvrouw van Hessel Intses; in conv en in reconventie.   

Het vs  HOFF verklaart de impt in conv voor zover hij precedeert tot Jantie Sibles  goederen 

niet ontvangbaar; en nopens de vordere questien wijst partijen in feite contrarie en in 

reconventie recht doende cond de gedaagde om de impt te restitueren alle goederen, artikelen 

en gerechtigheden bij de vs. Jantien achtergelaten.   

 

Andle en Rienck Ane zonen als voorm over Ane Martens; hun beiden wijlen weeskinderen bij 

Rieme Reimers dr. getogen. Red.     CONTRA    Hein Doeckes en de vs Reimer Reimers 

moeder en Stiepvader (!!??) over de kinderen.    Het  HOFF verklaart de reducenten bij de 

baer in kwestie niet bezwaard.     

 

9 juli. 1604 

Mr Gerrijt Harmen advocaat voor dezen Hove.   CONTRA    Jan Syrses te Harlingen.   In 

Factis 

 

Jacob Pieters te Veenklooster als het recht hebbende van Jurgen Jurgiens en Geese Bermans 

e.l.   CONTRA     Haie van Scheltema.    Ged.    -- 

    

Ida Gosses wed. van wln. Jan Tolsum als erfg. van dezelven res. de proc.   CONTRA     

Pieter Teetlum te Zwichum; als erfg. van dr. Gerrijt Teetlum in leven advocaat voor den 

Hove.    ........cond de ged. de impt te betalen 32 gar. gld en 9 strs.  en de rente door het 

ontberen van dien ..... etc. 
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Dioen Philips Buigers (?)   impt   CONTRA    Dirckien Gerrijts dr. wed Joost Jans voor haar 

zelve en wett voorst van de kinderen.      In Factis. 

430. 

Jelke Claas zn Kingema (?) als m.e.v van Trijn Taicke dr.   CONTRA    Jurgien Hendriks als 

voormond over Aele Taekes en His Henriks nagel. weesknn.     

Het  HOFF cond de ged met de req. te procederen tot scheidinge en delinge van Jellema zete 

behorende landen; en ord. hen te compareren voor Sandio (=Joan van den Sande) en 

compnseert de kosten. 

 

Mr. Jacob van Campen advocaat voor dezen Hove    CONTRA    Hoite Obbes deurwaarder 

der Gedeputeerden.    Rejecteert de exceptie, peremptoir te antwoorden. 

 

Romke Heres te Uitwellingerga;    CONTRA    Dirck Eylerds onder de klokslag van 

Leeuwarden.      ........ de ged te namptificeren 40 g.gld.   ......... 

 

Simon Cornelis Requirant;    CONTRA    Taecke Lyuwes binnen Leeuwarden...   In Factis . 

 

431. 

Uulke Piers en Bauck Johannis dr. e.l; burgers in Leeuwarden als cessie en transport 

hebbende van Jarich Tyallings te Steens; voor hem en o.v.goederen gecaveerd hebbende voor 

Bauck Isbrands dr.   zijn huisvrouw.    CONTRA    Tyaerdt Teakes gecaveerd voor Jacob Jans 

dr zijn e.h.     In Factis. 

11 juli 1604. 

Jacob Benna (?) Rekenmeester dezer provincie     CONTRA     Lyupke Buwes te Blija    ged 

en gec.     ...... 

 

Jacob Foppema    CONTRA    Tet Jelle dr.    ged.   In Factis. 

 

Sake Abma deurwaarder van de gedeputeerden; als cessie hebbende van Gerrit Pauly en 

Marithien Jans dr.   nagel wed. van Jan Claes.     CONTRA    Lenerd Adriaans.   in St 

Annaparochie.   ......te namptificeren 200 ponden.....(lb.) 

432. 

Fokel Jan Berends wed.  voor haar en als wett voorst van de kindern     CONTRA     Pieter 

Janties te Nijehuizum bij Workum.   ......te namptificeren   38 dalers........... 

 

Heyn Jans te Ternaard; CONTRA   Jan Pieters en Reitse Harmens dr. burgers binnen 

Leeuwarden.   .......op de eis te antwoorden   ....... 

 

Dirck Hendriks burger te Delft;    als last hebbende van Jacob Frans aldaar;     CONTRA   

Berend Thomas, te Dokkum ged...    In Factis. 

 

Mr Harmen Jans Organist te Sneek; voor hem en als conjuncta persona en als volmacht van 

Jantien Jans dr. zijn moeder te Kampen; Mr. Jan Jans organist te Zwolle en Aarend Jans 

organist te Kampen zijn broeders; en daarvoor c.d.r; en in die qualiteit mede erfgenaam van 

wln Fedke Aleffs en mitsdien voor een derdepart mede erfgenaam van wijlen Aleff Sakes in 

leven gewoond hebbende te Roordahuizum; CONTRA   Wyts Wyaarda wed van wijlen   

(433) Aleff Sakes Ailwa wonend tot Sneek voor haar zelffs en als moeder en legitima tutrix 

over Baukien en Anke Aelwa bij de vs Aleff getogen als erfgenaam ab intestato van Fedke 

Aelwa haar wijlen dochter en  zuster mede bij de zelve Aleff getogen en van het kind bij 

dezelve Fedke achtergelaten.    In Factis. 
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Fokel Claas Tania Wed.    CONTRA     Petrus en Theotardus Tiara als geord. voormonden 

met Theus Peters over Claas Tiara nagelaten weeskinderen. 

Het  HOFF ord partijen wederom te compareren voor Roussel die henluiden zel verenigen 

indien hij kan indien niet.... etc.    

 

Joachim Epes wonende te Enkhuizen als leg. adm. over Marij zijn dochter bij wijlen Eland 

Lubberts dr zijn overl. huisvrouw geprocreerd;    CONTRA   Sibe Jelkes smid, te Sloten ged.    

verklaart de gedaagde contumax en condemneert hem in de kosten. 

434.    

12 juli 1604. 

Trijn Pieters wed van wln. Andries Martens voor haar en resumerende met Pieter Andries 

haar zoon voor de andere kinderen van de vs. Pieter;   CONTRA    Fokke Sibrands 

dorpsrechter te Wons.   In Factis. 

 

Bartholomeus Eysses en Trijn Jans dr e.l.    CONTRA    Joost Tullcke koopman te 

Amsterdam.   .......niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...... 

 

Meyne Eelckes   Req.    CONTRA     Pier Hylckes dorprechter te Winsum.    In Factis. 

 

Andries Sirx (?) te Sonnega; als cessie en transport hebbende van Syrck Epes;    CONTRA    

Eets Hans Piers wed.   op de Jouwer.    In Factis.     

435. 

Willem Egberts koekebacker en Sara Jans dr.  e.l te Harlingen    CONTRA    Jan Jans en 

Trintien Willems dr.   In Factis. 

 

Jr. Hessel van Feitsma te Hallum impt    CONTRA    Gercke Gerrits kistemaker in 

Leeuwarden.   .......te namptificeren 200 ponden (l b ) 

 

Sake Abma, deurwaarder van de Ged. Staten; als geocc. voor Gerrit Paulus en Merithien Jans 

dr. e.l te Kollum; die cessie hadden van Trijn Jans dr wed van Claas Jans dr.   CONTRA   

Lenerd Adriaans   ...... te namptificeren 200 ponden (LL) 

 

12 juli 1604. 

Nicolaus Johannes Scolasticus te Itens;    CONTRA     Jan Jans aldaar;   cond. de ged. om alle 

adtentaten pendente adpellationem gesteld, costeloos en schadeloos aff te doen. en con hem 

mede in de kosten. 

436.   

13 juli 1604. 

Claas Dirks te Teerns impt en triumphant;   CONTRA    Cunira Cornelis dr.  In Factis. 

 

Tyebbe Jelgers burger binnen Dokkum; als cessie en transport hebbende van Sake Feikis en 

Arendke Jans.   CONTRA    Doitse Winia ged en gecontumaceerde. 

.......verklaart de gedaagde contumax en houdende het instrument d.d. 9 jan 1601 voor bekend 

cond. de ged. te betalen de comma van 80 Car. gld.   

 

Douwe Hoites Burger binnen Franeker; als vader en leg adm over Hendrik zijn zoon 

beneficiant van Heer Douwe Pieters leen. gelegen op Dronrijp.    CONTRA   Jan Douwes en 

Fokel Dirks dr e.l. wonend in de Poelen.    .....verklaart Jan Douwes contumax en houdende de 

overgelegde huurcedulle voor bekend cond hem te betalen 2 maal 50 g.gld met schaden etc... 
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Wybe Agges en Fokel Pieters dr. e.l. binnen Leeuwarden impt    CONTRA    Meinert Pieters 

te Foudgum ged en gec.    ........houdende obligatie d.d. 28 mei 1603 voor bekend, cond de ged 

de impt te betalen 164 g.gld.     

437. 

Jfr. Doutien van Heslinga wed. Tyerck van Herma binnen Leeuwarden;    CONTRA Hendrik 

Antonides en Ebel Jans dr e.l.  te Burchwerd.   ........houdende het instrument d.d. 29 april 

1596 voor bekend .... te betalen 50 g.gld met schaden etc...... 

 

Wopke Pieters Doting als voorstander van zijn kinderen bij wijlen Imck Andle dr. in echte 

geprocreerd; als erfg van wln Hans Andle zn haar overleden broeder en in die qualiteit door 

scheidinge het recht verkeregen hebbende van Uulbe Tyaards Buwalda gewezen voormond 

over de vs, Hans    CONTRA   Hauck Claas zn en Eland Reencx dr te Zurich .......de obligatie 

van 8 febr 1598 voor bekend cond de ged om de impt te betalen 100 g.gld met schade en 

intresten  

 

Lijsbeth Cornelis dr wed wln. Pieter Jans te O.L. Vrouwenparochie, voor haar en als moeder 

en wett. voorst van haaar kinderen;    CONTRA   Wijbren Hans zn Reinu    ?... ...ge dr.  e.l      

HET HOFF    houdende de obligatie d.d. 20 juli 1602 voor bekend....   te betalen 300 ponden 

(l b) de leste mei verschenen; en op de naastkomende meidagen 300 LL tot de somma van 

1300 ponden (l b ) of de inhoud van het voorschreven reversaal, betaald zal zijn.   

438 

Boudewijn de Blocq cur. van wln Cornelis Spanneburgs goederen, en cesssie hebbende van 

Pieter Dirks burger te Leeuwarden.   CONTRA     Claas Heres, borg voor Jacob Arijs. (  I.F.) 

 

Trijn Jans dr wed wln Jacob Cornelis     CONTRA   Jan Jacobs. ....peremptoir te antwoorden. 

 

Gerke Pieters Sickema burger en koopman te Leeuwarden. voor hem zelven en vanwege 

Pieter Sickema zijn Broeder.    CONTRA   Otte en Jan Allerds zonen.   ....peremptoir te 

antwoorden. 

 

Gepck Jacobs dr. wed wln Focke Herdenberch wonende te Leer, in O-Frld; voor de knn en 

mede crediteur van Thomas Herdenberch   CONTRA   Balthasar Henrici te Groningen.      

.......peremptoir te antwoorden...... 

439. 

Oege Dirks voor hem zelven en Anna Ryurdts beide te Makkum als man en voogd over 

Meynsch Dirks dr zijn e.h.  en c.d.r en als erfgenamen van Oeg Pauwels dr. hun moeder bij 

Dirk Andries hun vader staande echt geprocreerd. ; Henrick Thomas te Arum, als man en 

voogd van Hessel Oege dr.  zijn e.h. en en als erfg. van Hoyt Paulus dr haar moeder; en de vs. 

Oege Meyns en Hessel als mede erfg. van wijlen Suffrido Pauly hun oom; en also voor twee 

vierdeparten van Wijlen Paulus Syurds en Ock zijn huisvrouw hun respectieve Bestevader en 

Bestemoeder.    CONTRA     Eelck Tyamme dr. wed. van Andries Haarsma voor haar zelven 

en als leg. adm v.d. kinderen ......rejecteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.     

 

Tijs Pauwels wonend in Oldega in de Noordwolde als last hebbende van Haring Simons dr. 

zijn e.h.    CONTRA   Buwe Intses   te Tjerkgaast en Seerp Ennes te Sloten     in Factis. 

440. 

Wibrand van Ailva    CONTRA      Matthijs   Rommerts.  Ontzegt de req. zijn verzoek. 

 

DE EERSTE RECHTDAGH NA DE GROTE VAKANTIE IS GEWEEST DEN 4EN 

SEPTEMBER.    

7 sept 1604.  
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Jacob Sanders Balckaan (?) brouwer in “de twee truffelen” te Delft.      CONTRA 

Thomas Jacobs en Syurdke Syurds dr.  e.l te Balck.    In Factis. 

 

Joachim Pieters Burger in Harlingen als leg. adm. over zijn voorkinderen bij wijlen Trijn 

Johannis dr. zijn wln e.h. getogen; Peter Jans te Amsterdam en Agge Thomas zn elk voor hun 

zelven en tesamen als erfgenamen van Jurrien Agges en Anna Feye dr. in tijden echtelieden.      

Het  HOFF verklaart de gedaagde met zijn gedane presentatie te mogen voldtaan en verklaart 

bovendien de impetrant niet ontvangbaar. 

 

10 sept 1604. 

Eva Hans dr.  impt    CONTRA   Sake Aleffs   .... peremptoir te antwoorden.    

441. 

Jacob Jans zn Huigen impt.    CONTRA    Dorothea Jacobs dr. e.h. van Franciscus Averkamp; 

predikant te Ee; Lijsbeth Jacobs dr e.h. van Simon Apotheker; Claaske Jacobs dr. e.h. van 

Cornelis Cornelis, Jacobien Jacobs dr. en Franciscus Averkamp; als voormond over Wybrand 

Johannes en Aeltien Johannis dr nagelaten weeskinderen van wln Johannes Wijbes. 

Het  HOFF ord partijen te compareren voor de commissaris van den Hove ...... 

POINCTEN:— Wie de impetrant bij de ontvang van de helft van zijn molt verhinderd heeft 

de andere helft van hetzelfde molt te genieten.— Door wat oorzaken hetzelve geschied is.   — 

Waar de reste van het Molt gebleven is; en wie het genoten heeft.    Ende oft Johannes Wijbes 

goederen mede mede geplunderd en bij den vyand angerust(?) zijn   oft het selve geschied is 

doordien het rantsoen niet werd opgebracht. 

 

Idsart Solkema als curator over Hans Solkema en Tyerck Solkema voor hem zelf en Jan 

Willems n/ux als erfgenamen van wln Luts Herema haren moeder.     CONTRA    Tyalling 

Broers Lyeukema  voor hem zelf en vanWege zijn broeder ende erfgenaam van Teed Tietema 

hun moeder en c.d.r.   ......... in de artikelen van het dupliek   gedaan niet ontvangbaar...... 

442. 

Wolter Jans als voogd van Grietke Reiners dr. mede erfgenaam van Jacob Dirks dr. en het 

recht verkregen hebbende van haar zuster door scheidinge en delinge.     CONTRA    

Jfr. Teed Hoitema voor haar en als erfgenaam ex testamento van wijlen doctor Severino 

Eugaleno; medico, haar man geres. de proceduren en Gerck Pieters Sickema gedaagde.         

Het  HOFF verklaart de impt tot zijn eis en conclusie tegens de gedaagde niet ontvangbaar. en 

om redenen compenseert de kosten.   

 

11 sept 1604. 

Jacob Sanders Balkan, brouwer "in de twee truffelen" te Delft     CONTRA    Hero Wijbrands 

te Staveren en vanwege Alijt Allards dr. zijn huisvrouw.    In Factis. 

 

Gerck Boorsma te Dokkum      CONTRA   Jan Willems Dij....   burger in Leeuwarden   als 

actie en transport hebbende van Lyeauck Gerkema geappelleerde.    in Factis. 

 

Ju Wopkes Req.    CONTRA     Jelle, de huisvrouw van Coert Nederhoff  dr. van Anna Wybe 

dr wed van Pieter Jacobs Hoochland.  gerec.    .... de ged. ongehouden te wezen op de eis en 

Req. te antwoorden. 

 

443.     B(a)ralt Jans te Oldeberkoop. Applt    CONTRA    Hendrik Jans alias Bloem mede 

aldaar.   .........niet ontvangbaar........ 

 

Johannes Innes impt     CONTRA    Mr Gerrijt Bornstra    suppoost van dezen Hove.   

Cond. de geex. te antwoorden......... 
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12 sept 1604. 

Walta Reins voor hem en vanwege zijn huisvrouw op Tjerkgaast.    CONTRA    Buwe Intses 

ald.    .....bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.... 

 

Saaff Hendriks burgemeester der Stede Harlingen Triumphant    CONTRA   Mr. Andries 

Burghards.   ......niet bezwaard........         ......ord. dat de koop van de halve huizinge met 

annexen en gerechtigheden noch eenmaal over de kerk en het gerecht te proclameren bij het 

uitgaan der keerse etc... 13 nov. a.s. 

444. 

Doorgehaald Hauck Haie dr......... CONTRA          Thomas Thomas.   (zie pag 452.) 

 

Monte Rinkes te Warns voor hem zelven en vanw. Agh Rinke dr. zijn zuster, als cessie 

hebbende van Tyaard Hessels die cessie hadden van Aarn Wierds burger in Harlingen; voor 

hemzelven en uit de naam zijn zuster en broeder; en gezamenlijk broers en tesamen 

erfgenamen van Wierd Syurds      CONTRA    Tyalling Johannes te Staveren.   ............  

peremptoir te antwoorden. 

 

Minne Lyuwes Mellema en Harmannus Doman als curators over Allerd Otte zoons goederen 

impt in conv en reconv.     CONTRA   Hobbe van Waltingha grietman van Franekeradeel; 

idem.    Het  HOFF cond de ged om onder genoegzame cautie de impt te doen hebben en laten 

volgen 212 g.gld en 19 strs mitsgaders de obligatie onder hem geconfisqueerd; ......etc. 

445.  

14 sept 1604.  

Meile Jensma impt   CONTRA   Haie Alles ged.   ......peremptoir te antwoorden...... 

 

den 17 sept. 

Griet Quirijns dr. e.h. van Mindert Pieters binnen Leeuwarden mede erfg. van Quirijn 

Gijsberts  en Gerritien Epe dr.  haar olders.   CONTRA   Dirck Folkerds voor hem zelven, Jan 

Jans Wederspan als curator over het weeskind van Rintse Luitiens bij Wendel Quirijns dr in 

echte getogen; sampt Sijtke Jans dr wed van de vs. Rintse. 

 

Thomas Uupkes wonens in de Hommerts; in conv en reconv.    CONTRA    Hessle Aarends 

en Swob Sipke dr.  e.l voor hem en als vader en moeder en de vs. Hessle als leg. adm over 

Syouck zijn dochter en de persoon van haar vervangende; idem in conv en reconv.   ........niet 

ontvangbaar......  in de kosten veroordeeld en in reconv. verklaart tussen de vs. Syouck en de 

gedaagde geen echt te zijn en om redenen compenseert de kosten. 

446. 

Tyebbe Jelgers wonend te Dokkum voor hem en mede uit de naam van Duiff Jacobs dr. zijn 

huisvrouw.; cav. de rato.      CONTRA    Pieter Cornelis burger binnen Dokkum.      Het  

HOFF compenserende de injurien van de impetrant voor hemzelven en in conventie verhaald, 

tegens de gedaagde in conventie om de impt vanwegen zijn huisvrouw te betalen de somma 

van vier goudguldens met de kosten van het proces ten respecte van dien gevallen; tot s' 

HOFFs tauxatie. en om redenen compenserende de kosten. 

 

Gerbren Gerbrens te Wirdum als voormond over het minderj. weeskind van Van Haie Epes, 

Allard Haies genaamd. impt.;      CONTRA      Pier Epes en Tyaard Epes te Bolsward.     

 

19 september 1604.    

Jfr. Auck Hoitema wed Ju Andringha als geauthoriseerd tutrix van haar kinderen; res. de 

proceduren bij wijlen Dirck Hemmema als curateur van de zelfde Ju gesustineerd; impt in 
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conv en ged. in reconv.    CONTRA    Andries Hiddema als enige zoon en erfgenaam van 

Goslick Hiddema zijn vader en resumerende de proceduren.      Het  HOFF verklaart de 

impetrant in haar kwaliteit erfgenaam van Saekle Andringha dienvolgende ord. dat de 

proceduren van de overgelegde in dat den 2

e

 maar 1575; haar voortgang zal hebben; en cond. 

de gedaagde zulks te gehengen en te gedogen. En bovendien haar impetrant de aanpart der 

erfenisse op Syurdtke (?) Hiddema door versterven van Tseets en Bauck Hiddema geerfd; 

mitsgaders de estimatie der goederen; actien en gerechtigheden; Syurdke Hiddema aangeërfd 

van haar moeder; te ontwijken en laten volgen met alle emolumenten en profijten . mitsgaders 

het fidei-commis van Jel Lautha gemaakt, wes aan de impt te leveren de belofte van de 

hylxvorwaerden, tusschen Dr. Haring Andringha en Syurdke Heddema; gedaan voor zovele 

die van des eigen goederen mochte worden verstaan (?) mitsgaders over te leveren behoorlijke 

inventaris van van alle goederen van Saekle Andringha achtergelaten hem van en met Sakle's 

moeders goederen den impetrant zijn hele legitimam te laten volgen met de fruchten en 

profijten vandien verklarende partijen voorts niet ontvangbaar. 

 

20 sept 1604.  

Johan Rengers ten Post; voor hem en als conj pers. voor Jffrs Elisabeth Rengers en Gratiana 

Clant, zijn zusters en mede als volm voor Hilbrand Rolman als vader en leg. adm van zijn 

kinderen bij wijlen Judith Rengers zijn overleden huisvrouw, geprocreerd; alle erfgenamen 

van Edsart Rengers hun vader.     CONTRA    Haio van Roussel Raad Ordinaris in dezen 

hove.     .....niet ontvangbaar........ 

21 sept 1604. 

Lykle Joachims te Oldeholtpade als man en voogd van Jebke Coenes en voorts vanwege de 

huisvrouw van Jan Jacobs te Langedijke; en vanwege de huisvrouw van Luitien Gosses te 

Oldeholtpade. en vanwege Jantien Franken te Mackinge.   CONTRA   Anna Carstes.    Het  

HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. 

448. 

Lykle Joachims te Oldeholtpade    CONTRA    Anna Carstes    ...ontzegt het verzoek.... 

21 sept 1604. 

Georg, vrijheer toe Schwarzenbergh als voogd van Doed van Holdinga zijn huisvrouw; 

CONTRA Dr Sicke van Dekema.    In Factis. 

 

Abbe Sibouts te Midlum voor hem en vanwegen Jacob Agges als vader en wettige 

voorstander van zijn kinderen bij Ida Sibolts dr. geprocreerd; en Pieter Runia Rd. Ordinaris 

vanwege zijn mede erfgenamen van Jan Simons, zijn vader en het geheel en elk voor zich    

CONTRA    Hanke Bottes te Midlum, voor hem en voor Folk zijn huisvrouw.      Het  HOFF 

verklaart de gedaagden geen recht te hebben door de sloten ten processe geroerd te varen ende 

de heren weg mede ten processe geroerd door te graven; cond. dezelfde gedaagde daarvan 

voortaan aff te houden ende te ca....... (?) dat zulks bij hem of zijne erfgenamen niet meer en 

geschiede; en mede om de heerenweg te maken ende stellen in zulke staten en gestaltenisse 

als die tevoren geweest is. en cond bovendien de gedaagde in de schaden en interesten bij de 

impt door het varen en doorgraven gehadt en geleden..... heeft..... etc.  onverkort zijn recht bij 

nieuwe instantie. 

 

23 sept 1604.    

Hidke Marcxs dr.   tot Bolsward wed wln Pieter Sij(t)ses. impt     CONTRA    Sibe Pieters te 

Deersum voor hen en Eets Pieters huisvrouw van Meinte Rinks te Huizum als erfg. van wln 

Pieter Sijtses ..........te restitueren en te betalen 220 Car. gld. en 8 strs 6 penn. met schade etc.. 

 

Jfr Jel Beima Wed Syurd Beima en diens erfgenaam onder ben. van inventaris.    CONTRA   

Harmanus Doman en Minne Mollema als geauth cur. over de goederen van Allard Ottes.     



410  

.......ontzegt de req.n van de verkochte huizinge.......en comp. de kosten. 

450. 

De jonkers Renick en Albert van Dekema; Jfr Machteld van Loo wed van wln Johan van 

Roorda; in leven zijn Keizerlijke Majesteits Adsessor in het Camergerecht te Spiers; Jfr. 

Margaretha van Loo, nagelaten wed van wln Christoffel Aarnsma; in leven mede Raad der 

Verenigde Nederlanden; Jfr Marie van Loo huisvrouw van Pieter van Offenberch; en Jfr 

Maria van Syrxma huisvrouw van mr. Tyalke van Sickinge met consent en autoriteit van hun 

mannen resp.; en jfr Margarethe van Syrxma wed van wijlen Gerbrant (?) van der Meulen 

allen erfgenamen van Albrecht van Loo; hun overleden oom; in leven commies generaal van 

Financien van Brabant inverband met het verparten en het verzeggen van het beneficie.    

CONTRA    Jfr Ida van Loo, wed Rattaller in leven grietman van Tietjerksteradeel. c.s.    IN 

FACTIS. 

 

Lolke Tsummes in Leeuwarden impt   CONTRA    Lijsbeth Reiners dr. te Harlingen wed wln 

Epe Romkes te Kimswerd. en Anna Rinke dr. te Harlingen; en Able Reiners wonend te 

Amsterdam. tesamen erfg. van Ida Able dr. hun moeder en mede erfg. van Rennert Tyaards 

zoon van Tyaard Tyaards.   ged.      In Factis.     

451 

Jfr Tseetske van Groestra met consent van Lyuwe Lyuwes haar man. en in deze qual. erfg. 

van Broer Buwema haar eerste man.   CONTRA    Teed Jeltinhgha; wed. Offke Tadema.     

Het  HOFF cond de ged. om met de Impetrante te procederen tot scheidinge en affdelinge van 

partijen respectieve landen in de zaten bij Douwe Lyuwes gebruikt; ende de impt mits 

betalende pro quota zowel de voor als achterhuizinge; als die de (?) leverantie (?) van dien, 

haer landen, daer uit te laten volgen; onverkort....  etc. 

 

28 september 1604   

Matthijs Rommarts Triumphant;    CONTRA   Wybrand van Aylwa te Genum voor hem en 

als vader en leg adm van Anthonis van Aylwa . ....costeloos en schadeloos off te doen..... 

 

Marij Lyuwe dr Beima binnen Leeuwarden, impt   CONTRA    Jfr Jel Beima als erfg. onder 

benificie van inventaris van wln Syurd Beima haar zoon..   .... voor de commissaris... die hem 

zal informeren op de staat van de goederen door wln Lyuwe Beima nagelaten.   

452. 

Gerrijt Sijmens burger binnen Leeuwarden    CONTRA    Marten Jans in de Roskam; 

vanwege zijn zoon. (in de Marge: de fine van de Nederrechter gedateerd den 28 juli 1589, 

geconfereerd bij den Hove d.d. 29 jan 1600. ) Het  HOFF taxerende het meesterloon, in 

questie van 46 dalers, ende de medicinalia ter somma van 70 car. gld. ordonnert dat de dat de 

vs. somma van het meesterloon en de medicijnen haar voortgang zal hebben.  

 

Eilerd Meinerts, burger in Leeuwarden als voogd van zijn huisvrouw, en mede last hebben 

van Jacobijne Lam huisvrouw van Gerard Rosenboom; secretaris te Amsterdam; in die 

kwaliteit erfg. onder beneficie van inventaris; van Gerloff Brandenburch en zijn huisvrouw;  

CONTRA  Harmen Henrix zn; op het Heerenveen  ......... niet ontvangbaar.    

 

9 oktober. 1604. 

Hauck Haie dr. bij consent van Pieter Kempes haar man als mede erfgenaam van haar kind bij 

wijlen Jan Lamberts haar eerste man; te Vrouwenparochie    CONTRA 

Thomas Thomaszn in Marrum. en Jan Cornelis zn Canbier als voorm. over Frouck Jans dr.   

Het  HOFF cond de gedaagde aan de impt tot haar lijfstond te doen hebben het vruchtgebruik 

van 600 car. gld.   
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Otte Ottes burger in Leeuwarden;   CONTRA    Mr Jacques Vredeman en Adriaan Willems 

nom /ux. geapp. In Factis. 

 

Rinnerd Rinnerds als cur over Jan Jans kinderen bij Griet Jacobs dr. Jan Hoeckes voorwijf in 

echter getogen     CONTRA Jan Jans Veste, burger te  Amsterdam.   ....peremptoir te 

antwoorden...... 

 

Kempo Tabbes te Holwert, als geauth cur. over Hans Taekes;   CONTRA    Harmen Jans als 

voormond van Hans Saekes     Rejecteert de exceptien...... 

2 oktober    

Gertke Allards wed als oldemoeder van Hid Hiddes zoon scholier binnen Leeuwarden, als 

gebeneficieerde van het heer Gerrijt van Bosums leen gelegen tot Huinwert (?) bij Burgwerd 

geass met Simon Agges meyer van het land.    CONTRA    Jelte Annes ontvanger van 

Burgwerd; en Claes Rennes(?) aldaar   In Factis. 

454. 

Jan Pieters burger in Sneek als man en voogd van Hil Heerke dr. zijn e.h.   en c.d.r.   

CONTRA   De erfgenamen van Willem Hoites tot Terzool, geres de proceduren bij de vs. 

Willem.........niet bezwaard bij de Nederrechter.......... 

 

Jan van Loon notaris en postulant binnen Leeuwarden; als cur. over Douwe Hessels.   

CONTRA Jan Heins te Midlum; Johannes Sipkes te Minnertsga; Hein Freriks te Bozum; alr 

voorm. over de weesknn van Hessel Hessels eerste bedde bij Gritke Heine dr. getogen.   In 

Factis. 

 

Pieter Oeges te Sneek als cur. over het oudste weeskind van wijlen Rein Waltes; en als volm 

van Lykle Waltes, te Balck, voorm. over het jongste weeskind van Rein Waltes.    CONTRA    

Nolle Hitses als geauth cur. over Walte Reins.   .... voor de commissaris...... 

455. 

Neeltien van Dalen wed. wln .Johan van Voort voor haar en als voorst van haar kind    

CONTRA  Frederik van Voort als successor van wln Dirck Fogelsang geapp. en opposant.   

In Factis. 

 

Jan Gabbes dorprechter te Hogebeintum. Req.    CONTRA     Ryuird Frans zn geapp.   niet 

ontvangbaar........ 

 

Cornelis Cornelis zn van Aengium geass met Sixtus Peima als volm van de vs, Cornelis en 

Agnete Impcke dr. zijn wln huisvrouw.     CONTRA     Oeds Ipkes en Vincent Ipkes.  In 

Factis. 

 

Harmen Forck van Dorsten Req.     CONTRA    Pieter Hesop burger in Leeuwarden, als 

geinteresserde persoon en naaste geprefereerde crediteur van Dirck Molleman.   ....met zijn 

presentatie te mogen volstaan; en de req. met zijn eis en conclusie niet ontvangbaar. 

456. 

Matheus Everardi notaris en postulant binnen Leeuwarden; als cur. over Atke Schonenburg 

impt    CONTRA   Cornelis Dirks zn en Bauck Sytse dr. ged.      Te compareren; POINCTEN: 

— Oft dezelfde drie partijen penningen in geen volgenden landhuren of andere kooprenten 

van de impetranten in reconventionis zijn affgetrokken.— Item waneer Carel van Esserden is 

verschenen.    

 

Bocke van Feitsma Grietman van Kollumerland;   CONTRA    Broer Claas bij Dokkum 

interv. voor Frerik Cornelis zn. Har....?   in die qual..   
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457.  

5 oktober 1604.    

Bauck Epe dr. huisvrouw van Albert Pieters dr in Achtkarspelen; voor hem zelven en het 

recht hebende van Marten Sibrands haar overl. man.   CONTRA 

Bartoud Willems in Vrouwenklooster; gecaveerd voor Anna Dominicusdr. als gesucc. in 

plaats van Lyuwe Tonis en Jantien Jelle dr. e.l.   Ende Anna Dominicus dr. verder geass. met 

Gerrijd en Minke Henrix zonen nu maiores zijnde en mede caverende de rato voor zijn 

minderjarige broeders; met de namen Hillebrand en Jacob Henricx zonen.   Anna haar 

voorkinderen.  In Factis. 

 

Hendrick Oldendorp als man en voogd van Maike Hans dr. zijn e.h.     CONTRA   Idsart 

Glins te Dronrijp als cur over Douwe Haarsma goederen. ged.   In Factis. 

Freerck Claas zn te  Anmsterdam.; als cessie hebbende van Marten Tyardts en Trijnke Oenes 

in leven e.l.    CONTRA    Heer Jelger van Feitsma, rentmeester van de domeinen en 

intervenierend voor Hessel zijn zoon;    In Factis. 

458. 

Jr. Johan van Stenhuis volmacht van Jacob Taets van Amerongen; landcommandeur van de 

Balije van Utrecht.  CONTRA   Sibolt Hans ; Pieter Wijckel; en Thomas Jacobs.   In Factis. 

 

Johannes Bernardi zo hij procedeert; Req.   CONTRA De Heeren Gedeputeerden in conv en 

in reconventie.   gunt partijen om hun productie te doen de tijd van zes maanden.  

 

Goyck Jans dr. te Koudum; als moeder , cur. over de goederen van Teack Taeckes haar 

dochter; geres. de proc. bij Bartholomeus Feits als voogd over Jouck Taeke dr zijn overl. 

huisvrouw; en als conj pers voor de vs. Taeck mede erfgenamen van Magdalena Tyaerds in 

leven vroedvrouw in Leeuwarden.    CONTRA    Gornelis Cornelis; M....oos(?) en Eencke 

Ulcke dr.   echtelieden.  Het  HOFF houdende het proces voor de gedaagden zijde voor 

geconcludeerd, cond de ged. om volgend de akte van aenneminge in date 28 maart 1602 de 

impt te betalen de somma 100 dalers. met schaden etc. ... 

459. 

Folkerd Epema en Tyemck Ipe dr. e.l binnen Leeuwarden; als cessie hebbende van Jouke 

Jochums Grietman van Smallingerland, die cessie hadde van Simon Jarichs en Aelke e.l.   

CONTRA     Jacob Walings en Trijn Cornelis dr e.l. te Grouw. ged.    

In Factis. 

 

Jouke en Haie Jochums gebroeders; als het recht hebbende van de Heeren Gedeputeerden; 

mitsdien tredende in de proceduren van Jan Hendriks; als voor de Nederrechter 

geintervenieerd hebbende voor Marten Jans te Noordermeer;    CONTRA    Oeds Aarends te 

Bergum en Aedger Sippens in plaats van Jan Ales en Sipcke Harckes beide te Bergum; in de 

naam en vanwege de geestelijke goederen aldaar.   Niet   ontvangbaar............. 

 

Hans Jans zn Gruis binnen Harlingen;   CONTRA    Andries Joachims te Franeker voor hem 

en zijn moeder arfgenamen van Hendrik Crol.     .... niet bezwaard bij het vonnis van de 

Nederrechter.. 

460. 

8 oktober 1604. 

Frans Claas zn burger binnen Groningen   CONTRA    Lyuwe Harmens burger binnen 

Bolsward; en Haitse Johannis op het Nieuwland; als conj. pers. voor Hylck Jaspers miserabel 

zijnde. In Factis. 

 

Binke Gabbes Raad der admiraliteit in Frld. voor hem en vanw. Auck Cornelis dr. zijn e.h.   
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CONTRA     Sicke Tsiallings wonende te Weidum, hen borge gesteld hebbende onder 

benefici discussionis, voor Goslick Meinerds en Rixt Montes te Lyussens. ..te namptificeren 

545 g.gld. 

 

Aeltien Lenerds te St. Anna Parochie; wed. wln Gerrit Jacobs als m.e.voorst v.d. knn bij de 

vs. Gerrit en in die qual. mede erfg. van Jacob Philippus haar voorkinderen grotevader.   

CONTRA   Adriaan Jacobs.   In Factis. 

 

Anna Simons dr. nu huisvr van Sake Tyepkes Reducente;     CONTRA     Pieter Rienks 

burger binnen Leeuwarden; als m.e.v van Trijn Andries dr. en c.d.r voor haar; Sibe Jans 

medeburger aldaar, als voorst van Anna Andries dr. zijn e.h. en insgelijks c.d.r.    (461) en de 

voorn. Pieter en Siebe samen procuratie hebbende van Harmen Everts te Unga; als leg. adm 

over zijn dochter bij Aelke Martens geprocreerd.  allen erfg van Pieter Martens hun oom. 

 

Jan Isbrands burger in Leeuwarden als m.e.v van Henrickien Anne dr. en volm voor de andere 

erfgenamen van wln Auke Annes.    CONTRA    Cunira Bernardi.  Het  HOFF cond de gereq. 

te gedogen de sommatie van de sententie in date den 27 oct 1603; ten profijte van de 

weesmeesters der stad Leeuwarden ; te guaranderen de helfte (daarin genoemd) 

 

Foppe te Grovestins Raad Ordinaris Tr. en Req.    CONTRA   Ernst Van Grovestins gecond 

en opposant; Voor Sakema; POINCTEN: -- Van wat penningen rekenschap zal volgens de 

woor....     ende des versocht zijnde de rekenschap en bewijs van solvit van de selve 

penningen zo daartoe behoren zal, mede in de baer ten processe overgelegd, in dato den 2 den 

november '02;  — Hoeveel pondematen binnendijks en hoeveel pondematen buitendijks 

................   Hoe groot is geweest de zate op de Ruigewaard; als dezelve hij Idzart van 

Grovestins ende Tsiets van Oenema olders van partijen, achtergelaten en bij hun de 

erfgenamen gescheiden is.  ----3 oft in cas van adfirmatie hoeveel minder als 100 pondematen 

lands volgende de scheiding tussen hen gemaakt, mede ten processe geexhibreerd; in dat den 

lesten juni 1573; Oene en Gats van Grovestins in hun prelegaat resp hebben gehad;  —4 

Hoeveel Wiebe van Grovestins in reguard van zijn 100 pondemaat volgens de scheidinge in 

die zate op de Ruigewaard van de kopers derselve heeft gecompeteerd.  5.  oft ook enige 

administratie hiervan, van de koopschat, van deze zate pretenderen Oene en Gats 

respectievelijk als hebbende min als 100 pondematen volgend de scheidinge vs. —6. Oft 

Gaats als erfgenaam ook anders van haar olders enige landen in de gemelde zate hebben 

toegenomen en in cas van adfirmatie, door wat titel; 7. Van het gehele coopschat affgetogen 

zijnde alle wes heeft gecompeteerd Wibe van Grovenstins in ansien van zijn 100 pm. sampt 

Oene en Gats ten respecte dat bevonden mag worden zijn h...       min als 100 pm gehad te 

hebben; volgens de scheidinge, hoeveel hoeveel penningen alsdan van hetzelve koopschat 

resteert; 8. Aan wien de resterende kooppenningen behoorden toe te komen en waar ze zijn 

gebleven; 9.  Te recouvreren alle stukken tot dezen dienstig, en den rekenschap daar to noch 

behorende en sluitinge met overroepinge der genen die geroepen moeten worden. 

462.  

Jelle Simons te Staveren triumphant   CONTRA    Tyalling Johannes aldaar; gecond en opp; 

Cornelis Pieters tot Worckum; Jan Simons pluimgraaf Sicke Rinses kopers en zij tesamen 

gedaagden.   Het  HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder; .....dat de koop van 

de renten en een part lands noch eenmaal over de kerk en het gerecht geproclameerd 

worden.... op de 13

e

 nov eerstkomende...... 

 

Jan Pieters tot Nijkerk in Ferwerderadeel;   CONTRA   Foecke Simons aldaar. ..... om de req. 

hangende de proceduren, te laten ongemoeid ordonerende henlieden te procederen om tot 

staat van wijzen te komen; binnen 8 dagen. 
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Jan Frans van der Mey   CONTRA   Dirck Hendrix als cur. over de knn van Trijn Henricx zijn 

zuster als erfg. van Syurd Syurds en Ttrijn vs. hun vader en moeder.   In Factis. 

 

463. 

Jacob Pieters wonende in Veenklooster; met recht van cessie van Jurgien Jurgiens en Gese 

Boermans.    CONTRA   Haie van Scheltema onder de klokslag van Leeuwarden.   Voor de 

commissaris.....etc.   POINCTEN: Uit wat oorzaken de schuld ten processe geroerd is 

spruitende.   — Uit wat oorzaken de cessie ten processe verhaald, heercoomt.   — Hoeveel de 

impt voor de vs. akte gegeven heeft.   

Fokel Wolters dr. wed Claas Tiara; burgeresse in Leeuwarden. impt     CONTRA    Petrus en 

Theotardus Tiara, en Theunis Pieters binnen Leeuwarden, als bij den Hove geordonneerde 

voorm. over de kinderen van de vs. Claas.   .....niet ontvangbaar....... 

 

9 oktober 1604.    

Lyuwe Jans en Auck Sinda e.l. te Kollum;    CONTRA     Rommert Dyurres in 

Wouterswoude; voor hemzelven en de rato gecaveerd hebbende voor Els Piers zijn 

huisvrouw.     Het  HOFF cond de ged. de impt te betalen de somma van 22 g.glds.  met 

schaden etc...(464). daarna POINCTEN: — Oft in het bedoelde  HOFF in den jare 1602 geen 

gewas van appelen, peren en pruimen geweest is.— Hoe groot en hoedanig het gewas uit het 

vs.  HOFF ten selven jare geweest is.    

 

Lambert Wybrands tot Nijeholtwolde impt.   CONTRA    Aeble Gosses op Ter Idzard, voor 

hem en caverende voor Foppe Pieters, als curateurs over Jarde (?) Carstes wed..; en daarvoor 

mede intervenierend voor Tyaard Gosses.   ged.   te Compareren: POINCTEN:— Te 

recouvreren de adjudicatie van het niaer; bij het gerecht van Stellincwerff gedaan. — Hoe de 

impt vervolgens in possessie van de landen is gekomen.  — Wanneer hij de koe en andere 

kooppenningen aan Jaerde Carst geleverd en opgebracht heeft.  — Hoevele de somma der 8 

roeden jaarlijks bedragen. 

–Hoeveel de impt daarvan was schuldig toen hij de landen verkreeg.  

465. 

Johanne Alberts dr. als leg.tutrix iver haar kinderen met name Albert en Bets, bij wijlen 

Cornelis Jellis in leven grietman van Stellingwerf westeinde in echte geprocr, sampt Franke 

Pieters als voogd van Anske Cornelis dr.  zijn e.h.   CONTRA     Elle Fockes.   ....bij het 

vonnis van de Nederrechter niet bezwaard..... 

 

Epe Eelckes te Arum; uit de naam en vanwege Lieuts Bote dr. zijn huisvrouw, als een 

natuurlijk kind zijnde van Bote Lyuwes.    CONTRA    Fetse Botte zn in Garijp; en Tyerck 

Douwes in Suwolde; vanwege en als voogd van Bauck Botte dr. zijn huisvrouw.       

..........niet ontvangbaar........   

 

Gerben Gerrijts als volmacht van Oostrummer zijlgenoten; in die qual res. de proc. bij Jacob 

Gemmenich; secr v. Oostdongeradeel;     CONTRA    Joost van Heerma en Juke Douwes als 

voogden van Ezumazijl. ged.   ..... vooralsnog niet ontvangbaar; onverkort zijn recht nopens 

de bewaringe der quoten; hen bij apostille van de Gedeputeerden d.d. 12 0kt 1602 te laste 

geleyd. etc. 

466.  

12 okt 1604. 

Tyerk Tyerks voor hem en als macht en procuratie hebbend van Lykle Annes; in Scharl. 

CONTRA     Auke Gerbrands en Jel Buwe dr. e.l.   .....niet ontvangbaar....... 
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Floris Isbrands applt     CONTRA    Uwe Wierds te Buitenpost; als cessie hebbende van 

Tyebbe Simons.    geapp    Het  HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter; en bij 

nieuwe sententie cond. de originaal ged. aan de geappelleerde te betalen de vierdepart van 125 

g.gld.   met schaden en interesten etc...... en tot zijn vordere eis niet ontvangbaar; onverkort 

tegens Claeske Luitiens des appt's huisvrouw, en mede het recht hebbende van Gerrijt 

Coenes, nopens de helft van de vs. somma; .......etc. 

 

Freerck Sipckes te ? Nes?     CONTRA Theodoricus Harconius zn Harmanides predikant te 

Hantumhuizen (Romein kent deze als Theodorus Harkens); impt;   ....de impt te betalen 90 

g.gl.   (467.) met intressen etc. 

13 okt 1604.    

Claas Dirks te Berlicum Req.     CONTRA    Jan Bonteman gereq.   ... de gereq. Aan  de 

Requirant te betalen de interesten van de 73. g.glden.    Naar advenant sedert 21 sept 1598 

tot 12 mei 1601.  

 

Johan van Elen voor hem en vanwege zijn huisvrouw; impt    CONTRA   Gerlacus de Friso 

secr van Tietjerksteradeel; ....de  ged. mag volstaan met zijn presentatien met name de 

artikelen 12 en 13 en de impt voorts niet ontvangbaar.   

 

Hette Tyerks voor hem als voog voor Griet Jans dr. zijn e.h. als actie en transport hebbende 

van Jacob Nannes te Makkum.     CONTRA    Hotse Wibrands interv. voor Tiedke Ebe dr. 

zijn e.h. en over haar onjarige kinderen die erfgenaam zijn van Harmen Rommerts ... etc.  

Het  HOFF cond. de ged. om de impt te betalen 278 car gld en 2 strs met schaden etc.; onder 

deductie van 31 dalers en 15 stuivers; .... en wat haar bevonden zal worden te competeren van 

2 pm 4 einsen lands van de jaartallen ... bij nieuwe sententie...... 

468.   

12 okt 1604. 

Jfr. Margaretha van Heslinga huisvr. van Frederik van Inthiema; Req.    CONTRA    Jfr. Auck 

van Donia gereq.   Het  HOFF tauxerende de doemen den Req. bij voorgaande sententien 

toegewezen ter summa van 1000 car. gld. .... haar voortgang zal vinden met schaden etc...... 

 

Jelderd Rijpkes en Eelck Elcke dr. e.l te Aengium;   CONTRA    Marten Martens te Aengium.  

Het  HOFF verklaart de app. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard..... 

16 okt 1604.    

Buwe Itsma in Harkema Opeinde     CONTRA    Evert van Voorts en Poppe Rintses. 

(doorgehaald en later andersom genoteerd.   met de presentatie volstaan..... en voorts niet 

ontvangbaar.... 

469.   12 okt 1604. 

Mr. Regnerus Bras Suppoost van dezen Hove als voogd van Maike Gerrijts  dr zijn e.h.   

CONTRA    Haie Haies te Zweins voor hen en zijn e.h. Pietke Ids dr.    

Het  HOFF cond de ged om de impt te betalen 100 g.glds; en 24 g.gld; op de eerste mei 1605 

nog te verschijnen nog 20 g.gld; tot allerheiligen het zelfde jaar te verschijnen; alles met 

schaden etc...... 

 

Luitien Gosses te Raard bij Dokkum; als voogd over Sibbel zijn huisvrouw en als volm en 

proc hebbende van Ebel en Jouck Pieters dr.; zijn huisvr. zusters en Aele Pieters hun broeder; 

impt   CONTRA   Hieronimus Obbema als voogd van Auck Rorsma zijn e.h. en als geauth 

cur. over de jongste kinderen bij Hijle Scheltinga getogen.   In Factis. 

 

Mr. Gabbe Pieters, postulant voor het gerecht van Wonseradeel; binnen Bolsward; als cessie 

hebbende van Tyepke Jacobs te Arum.  CONTRA    Hein Heins te   Pingjum         . .......niet 
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ontvangbaar. 

470. 

Fetse Annes wonende op Rotstergaast voor zich en als volm voor Rommert Merks zn en 

Gaucke Reintses als man en voogd van Merku Merks dr. als erfg. van wln Merk Piers in leven 

gewoond hebbende te Delfstrahuizen.    CONTRA     De ingezetenen van Dolsterhuizen   Het  

HOFF cond de ged. de impt te betalen 325 car. gld. met schaden etc........ en de impr verder 

niet ontvangbaar afgezien van de gedaagden hun recht nopens de 14 stuivers omslag over de 

floreenrenten de artikelen 11, 12, 13

e

 artikel van de gedaagdes positien geroerd. 

 

Jacobien Wolphards dr te Amsterdam, wed van wln Bauke Raenks (Rienks?) Triumph en 

impt.       CONTRA      Mathias Everardi als voormomber over de onjarige kinderen van Ael 

Gosses dr bij Jan Dircx zeepzieder binnen Leeuwarden.   In Factis. 

 

Tyumme Sibrands, secr. van Baarderadeel; als last hebbende van Jacob Aedgers. Impt   

CONTRA  Gerbrand Folkerds te Oldeboorn, voor hem en gecaveerd hebbende voor Wyts 

Obbe dr. zijn huisvrouw.   Het  HOFF rejekterende de exeptie.....peremptoir te 

antwoorden......  

 

471. 

UUlke Pieters als voogd van Frouk Johannes dr te Leeuwarden; Jelle Tijebbes wonende te 

Buir (?) in Groningerland; als voogd van Trijn Wijbe dr; Marten Dirks te Huizum als voogd 

van Rents Johannes dr. zijn huisvrouw; Tyaard Pieters mede aldaar; voor hem en zijn 

broeders en zusters, caverende de rato. als erfg. ab intestato van hun vader Pieter Simons; 

Pieter Pieters mede te huizum als voogd van Dirckien Wybe dr; Inne Johannis zoon en 

Johannes Wijbes gebroeders mede aldaar als erfg. ex test. van Anna Dirks dr. hun overledene 

moeder; resp oude moeder; in conv en reconventie.    CONTRA     Ludi Jans dr nagel. wed. 

van wijlen Simon Johannis als moeder en wettige voorstander van haar twee kinderen en 

mede voor een negende erfgenaam van Anna Dirks dr. der impt s kinderen oldemoeder.  Het  

HOFF wijs partijen in factis in forma; en cond de ged. de impt ter oozake van het legaat; uit 

de panningen van Anna Dirks drs goederen te betalen de somma van 200 g.gld.   etc. 

472. 

Ale Baughts secr van Dantumadeel; voor hem en als m.e.v voor Catarina Hendriks dr. zijn 

e.h. en cav de rato.     CONTRA    Pieter Gerrijts en Jantien Hendriks dr. e.l. burgers in 

Leeuwarden.  ..... te namptificeren 175 Car. gld.   ..... 

 

Jacob van Loo deurwaarder van den Comptoire van Friesland; als geprefereerde crediteur van 

Jacob Arens en zijn huisvrouw; en adsignatie van dezelfde te hebben.  CONTRA    Waling 

Walings; Simon Ariens en Arien Simons en zijn huisvrouw.   .........vooralsnog niet 

ontvangbaar......... 

 

18 oktober 1604.   

Pibe Claas zn te Franeker;     CONTRA    Jr. Carel van Sternzee, als voogd van jfr Lucia van 

Camminga; zijn huisvrouw en als last hebbende van Jfr Atke van Ockingha wed van Gerrolt 

van Cammingha; als wett. voorst voor Jfr Eduwer van Cammingha; in echte getogen; en 

onder hijpotheek van goederen caverende voor Tyerck Ryeu(r)d zn Bandts en Gijsbert Frans 

zn Ens; administrateurs van de rechte armen binnen Franeker; met Sijeucke Rtuerdt Bandts; 

en mr Willem Gemmenich in leven mede voorstander van de vs. armen.    Het  HOFF houdt 

het proces voor geconcludeerd en niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter. etc. 

473. 

Mirck Bonnes als zoon en erfgenaam van Bonne Pieters Req.    CONTRA    Bauke Pybes als 

vader en leg. adm. van zijn kinderen bij wln Rixt Bonne dr in echte geprocreerd; en in de 
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qual. mede erfg. van Bonne Pieters.       Het  HOFF con de gereq. om te gedogen dat uit de 

nagel. goederen van Bonne Pieters worde afgetrokken 900 car. gld. volgens de quitanties van 

3 dec. 1603 ten processe overgelegd; oft anderszins de selve somma een vierdepart te betalen 

met schade en interesten; etc.  En in reconventie recht doende, cond de gereq. de req. te 

laten volgen zijn aandeel van de vier Rozenobels; een halve nobel en halve Spaentsche daler, 

en een stuk van 14 stuivers; mitsgaders van wagenschotten, banken, coepen, pot en vijzel; en 

voorts de Req. te exhibreren; de rekenboeken en twee specifigaties; in de 9

e

 en 17

e

 positie van 

de req. gemeld; en bij gebreke van dezelve iuramentum in litem en verklarende beide partijen 

voor het overige niet ontvangbaar. 

Jelle Abbes te Roordahuizum; impt    CONTRA    Reenck Doitses en Trijn Jelle dr e.l te 

Friens; Wijbe Freerks en Geert Jelle dr. e.l te Jorwerd; sampt Gerrijt Jans voor hem en als 

wett.. voorst van zijn dochter Marij, bij Marij Jelke dr in echte getogen. 

Te compareren voor Ulenburgh: POINCTEN: 1— Oft de halve zate te Oosterlittens waarop 

dr. Ulpianus Ulpii het lest gewoond heeft; allen gerecht is voor het houwelijck met Beyts 

Tyallings zijn eerste huisvrouw.  2— Oft niet enige betaling daarvan is gedaan, staande de 

echt met dezelve Beyts.  3— Oft de dertien pondematen lands te Wons gelegen de vs. Beyts 

aanbeerfd mede gehoorden aan de zate van de vs. Ulpianus Ulpii; en zijn huisvrouw.4— Oft 

dezelve 42 pondematen in de wandel beneffens verhaald daarbij waren en daaronder 

begrepen. 

 

474. 

Trijnke Regnerij en Hotse Reins en Rienck Upkes als voorm over het weeskind van Gerrijt 

Wijtses; Req...    CONTRA     Hendrik Jans burger in Leeuwarden; als voormond over de 

weeskinderen van Gerrit Jans; bij Syuke Aelwa getogen.   gedurende de pendentationis 

ongemoeid te laten.   

 

Romke Romkes impt    CONTRA    Ida Pieters wed van Sicke Dijes te Jorwerd.    de ged. de 

impt te betalen 21 g.gld. jaarlijks van hetgeen verschenen is sedert 1 mei 1599. 

 

Gabbe Jans burgemr. in Dokkum; intervenierend voor Jacob Hanema (?)    CONTRA    

Hieronimus Abbema te Ee; in Dongeradeel; in de naam en als voogd van Auck Rorsma zijn 

e.h.; en mede voorstander van wijlen Wijbe Scheltinga weeskinderen bij de vs. Auck.    

Te compareren....   POINCTEN....–  Oft de geappelleerden ooit huur van de landen hebben 

ontvangen.– Van wie zij de huur hebben ontvangen.– Hoe groot de landen bij de 

geappelleerden gebruikt, zijn. 

475.  

Willem Stevens te St. Jacobiparochie.  Jan Joosts aan Vrouwenparochie; en de erfg. van 

wijlen Simon Harmans hopman in Harlingen.     CONTRA    Mamme Frerks te Dokkum en 

Dirk Tijszn te Ternaard.    In Factis . 

 

Jan Gelis secr van Lemsterland te Echten;    CONTRA    Sipke Hannis in Eesterga, voor hen 

en als volm. van de dorprechters van Oosterzee, Follega en Lemmer.  Het  HOFF cond de 

gedaagden te betalen hun aandeel van de 202 car. gld en 10 strs.; met schaden en interesten en 

tot de volle betalinge van de kosten.  

 

19 okt 1604. 

Wouter Janszn cur. over Wilco Tijsszn; erfg. onder ben v. inv van Tijz Jans.     CONTRA   

Epke Jellis en Hetman Allis als voogden van Ints en Tyam Sibolts dr. hun huisvrouwen.   

........bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard....... 

475. 

Claes Walis    CONTRA    Sijne Asmus.    
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Het  HOFF verklaart dat de proceduren van de vs. fine hun voortgang zal hebben op de derde 

deel van de zate liggende in Doniaga en gelijke derdedeel van twee hoofden en twee 

pondematen lands; in des triumphants positien uitgedrukt; en mede in een derde del van 40 

g.gld. bij Sijne Asmus ten respecte van de achterstallige huur, van Hanke Sytses t' ontvangen; 

onverkort zijn recht van scheidingen en delinge voor de commissaris van den Hove neffens 

hetgeen deselve voor zijn quota zo uit cracht van twee brieven     ende respectieve van de 2

e

 

meije 1571; en de ander van 6 mei 1572; ten processe overgelegd; en hetgeen hem 

gecondemneerden ten respecte van de alimentatie van Lykle Hopkes zal worden bevonden; te 

competeren; alsmede neffens de verschoten 100 g.gld; welke de gecond. pretendeert, aan 

Lykle Hopkes verschoten te hebben.  en de penningen van begravinge van dezelfde Lykle; 

sampt hetgeen voor hem is betaald; aan de mr timmerman, waar de vs. Lykle het 

timmerambacht geleerd heeft; en de gesuccombeerde zal zich mogen behelpen met de 

scheidingen en liquidatie met de instrumenten en getuigenissen ten processe overgelegd. En 

ord. partijen voor de commissaris; POINCTEN : 1— Hoelang Bood Asmus dochter dood is 

geweest. 2— Hoevele van de dertien Philippus guldens sedert de dood van deze Bot onbetaald 

is gebleven; 3— Wat en hoeveel goed Jay de moeder van Bot ofte Bood heeft nagelaten en 

hoeveel ijder kind en hoeveel van deselve Jay van haar moederdeels goederen heeft kunne 

competeren; 4— Hoeveel levende have en huisraad van Asmus Sines zijn versterven van de 

zelve wel waardig is geweest en en hoeveel koeijen en huisraden dselve heeft nagelaten; en 

hoeveel geld.5— Hoeveel de gecondemneerde genoten heeft ten respect van de 60 Phs gld. 

staan hebben onder Marten Buwes.    

 

Poppe van Adringha en Jr. Sem van der Does. als cur. over Isbrand van Andringha, voor hen 

zelf en voor Barbara Jan Cuiks dr. hun bestemoeder.    CONTRA     Mr. Eco Isbrandi als 

volmacht van Jacob Sixma geres. de proceduren bij Tijalling Sixma.    

Het  HOFF recht doende op de ongedecideerde poincten verklaart de impt tot zijn eis niet 

ontvangbaar; nochtans hun recht aangaande heur recht aangaande de 1000 rijksdalers .... uit 

originalen instrumenten mochten tevoorschoijn komen. 

 

Gabbe Jans burgemeester te Dokkum;    CONTRA    Jan Dirks te Sijukmahuis. bij Dokkum.        

Het  HOFF diende recht ten principale cond de ged. om de impt te betalen de helft van 200 

g.gld; en de som van 36 gelijke guldens; met schaden en interesten etc.. en voorts niet 

ontvangbaar onverkort hetgeen zijn huisvrouw voor rechten op de reste van die 200 g.gld 

mocht hebben. 

477. 

Tyaard Reins zn Hoitema wonend in nijega; als volm. en proc. hebbende van Sibrand Rinkes; 

als man en voogd van Anna Sipke dr, zijn e.h.; en Hanke Gerbe zoon als m.e.v. van Ansck 

Sipke dr zijn wijff; en c.d.r.     CONTRA     Pieter Meines in St. Nicolaasga; als volmacht van 

Douwe en Joost Buwe zonen; Ansck Buwe dr. huisvrouw van Tyalling Idses; Aats Buwe dr. 

huisvrouw van Jan Innes; Aesk Buwe dr. e.h van Gabbe Sijurds te Oosterzee; en Jouck Buwe 

dr. huisvrouw van Thomas Piers in St Nicolaasga; allen erfgenaam van Merck Wytzes.    

Het  HOFF verklaart de impt voor de helft erfgenamen van wijlen Oene Sijbrants; 

dienvolgend cond. de ged. om de impt. te leveren en doen hebben perfecte inventaris met 

aldaar gesteld goederen bij dezelve Oene achtergelaten; ende hem bij testament van zijn vader 

gemaakt, en voorts aan de impt de helfte van de selve goederen te laten volgen; met vruchten 

profijten en emolumenten; etc; en met schaden enz. 

 

Pieter Gosses te Oude Leije; als m.e.v over Griet Jans dr zijn e.h. en Pieter Jans te Hallum als 

cur ad div. bonorum; over het nagelaten weeskind van Pieter Henkes aan Griet vs. 

geprocreerd. .....verklaart de gereq. met zijn uitwijzinge te mogen volstaan; ..... 

488. 
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Jacob Sanders Balkam brouwer in de “Twee Truffelen” te Delft;    CONTRA    Andries 

Burchouts biersteker te Harlingen.  Het  HOFF houdende het proces voor geconcludeerd; 

cond de gedaagde om de impt te betalen 343 car. gld. onder deductie van 18 gelijke guldens; 

en met schaden etc... 

 

Gosse en Johannes Wijbes zonen te Grouw;   CONTRA   (doorgehaald: Feite Reins onder den 

dorpe Oppenhuizen (=Poppenhuizen) Vervangen door: Murck Renses te Grouw; voor hem en 

als procuratie hebbende van de andere erfgenamen van Feite Reins; geassumeerd hebbende de 

proceduren bij de voornoemde Feite.  Het  HOFF doet te niete het vonnis van de 

Nederrechter; en bij nieuwe sententie recht doende; cond de geappelleerde originaal 

gedaagde; om dertien pondemate lands of dagmad, van Rollema State ten processe geroerd; 

volgens de ordonnantie over kerk en gerecht te bode te doen stellen; overkort de appellant zijn 

recht van niaar ten dage van de derde proclamatie. ......etc...... 

479 

Tyepke Tyalles Epema te Nieuwland; als voogd van Remke Bennema zijn huisvrouw; als 

erfg. van Ike Bennema haar zuster.    CONTRA    Jfr. Popck Ringie; wed. wln. Feike 

Tatmans; in leven grietman van Utingeradeel; voor haar zelven en Marten Fockes als leg tutr. 

van zijn kinderen bij wijlen Wisck Tatmans; zijn overleden huisvrouw.   

Het  HOFF verklaart de impt als erfg. van Jijck (!) Bennema tot zijn eis en conclusie 

betreffende de vierdepart van de helft van 5 pm land niet ontvangbaar.  En voorts te 

compareren voor de commissaris van de Hove die hun zal verenigen etc.   geen poicten. 

 

Uble Aarends appellant;    CONTRA    Abbe Sibles en Wijbe Jans Pieters en Jans Alberts van 

Hoornsterzwaag; geapp.   Het  HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter; en bij 

nieuwe sententie recht doende; verklaart de impt niet ontvangbaar.  

480. 

Aesge Rabodus als cessie hebbend van Bauke Idses triumphant;     CONTRA    Pieter Andries 

Uurwerkmaker en Reinsk Tijs dr.  e.l. burgers binnen Leeuwarden.  

Het  HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder interponeert daarop decreet dat de 

koop van de huizinge .... nog eenmaal over de kerke en gerecht zal worden geproclameerd; op 

de dertiende november naastkomende; .......etc.. 

 

Tyerck Tyercks te Hemelum;    CONTRA     Peter Baukes   ged.    ... niet ontvangbaar...... 

 

Tyam, Hylck en Jouwer Folkerd Gerrijts nagelaten dochters; geass. met Barthold van 

Schuiring; (481)Henricus Oosterland dienaar des goddelijken woords; en Simon Jans te 

Oldeklooster op de Maden; hun respectieve mannen; voor zich en zij tesamen onder ben. ren. 

S. C. Vell. caverende voor Gerrijt Folkerds hun onjarige broeder.   CONTRA    Freerk  Dirks 

te Weidum; Hotse Aelgers burgemeester te Leeuwarden; en Jan Joukes als mede crediteuren 

van Siju Inte dr.   Het  HOFF verklaaart de req. geprefereerd te zijn met de somma van 1770 

g.gld en te gehengen en te gedogen dat dit bedrag uit de vs. penningen werde gelicht.... en dat 

te deduceren mag komen; naar oorzake der kinderen onderhoud.    

 

Marten Mollis burger in Leeuwarden; voor hem en vanwege Auk zijn zuster;    CONTRA    

Lam Harmens dr; wed. Lyuwe Mollis in leven secretaris der Stede Leeuwarden. 

Het  HOFF verklaart de vs. somma executabel; voor de vijfdepart van de huizinge tuin en 

plantage volgens de 2

e

 6

e

 7

e

 8

e

 en 9

e

 post bij de gecondemneerde bekend. .....etc... 

 

Claus Jacobs als conjuncta persona voor Pieter Jacobs en die qual erfg. van Doed Epe dr in 

leven wed van Jan Piers.   en Jacob Jeppema gedaagde.    In Factis. 

482. 



420  

Tyaard Haarsma impt    CONTRA    Jr. Douwe van Intsema ged. .... te namptificern 130 ½ 

daler. 

22 oktober 1604. 

Trijn Jonge dr in Haarlem als het recht hebbende van Sijouke Ryeurd zn Bandts; de eerste 

geprefereerde crediteur van Simon Gerrijts.      CONTRA    Aarend Martens burger in 

Leeuwarden.   ged en opp.      Het  HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder; 

interponeert daarop decreet dat de koop van het kalkwerk met zijn toebehoren nog eenmaal 

over de kerk en het gerecht geproclameerd.......... op de 13 november..... en met deductie 

hetgeen als loon op de geëiste schuld betaald is.     

Pieter Claas zn timmerman te Winsum;    voor hem en als man en voogd van Tyerck Tyecks 

dr.  CONTRA     De kerkvoogden en administrateurs van de kerkegoederen op Dronrijp.    

......te namptificeren 97 dalers. 

483. 

Jan Jans mr goudsmit te Sneek.     CONTRA     Syurdt Conincks ged.   Te namptificeren 75 

C.gld. 

 

Henrick Dyurres Req.      CONTRA   Bartholomeus   Oldeneel;    In Factis. 

 

Laas Laas en Lijsbet Andringa e.l.    CONTRA Rein Itsens te Bolsward.   In Factis. 

26 okt 1604. 

Pieter Aartsz D........ en Maiken zijn huisvr.    CONTRA    Jayu.... Rens   Te namptificeren 35 

lb. en 3 stuivers.    

 

Jan Allards binnen Leeuwarden; CONTRA: D. Sufridus Ens ged.   te namptificeren 150 LL. 

484. 

Roelof Jans voor hem en zijn kinderen;    CONTRA    Sipke Abbema; te namptificeren 50 

g.gld. 

 

Wijger Johannes Req.  CONTRA   Mette Wijbe Harmans wed.   te Elsloo; voor haar en de 

knn.  Rejecteert de exceptie   en cond de ged. in de kosten. 

 

Matheus Pieters    CONTRA    Dieuw Hans dr.  ged.     In Factis.     

 

Wijbe Agges en Fokel Pieters dr. e.l.   CONTRA tyepke Remkes.   en Aalke e.l.;    Het  

HOFF houdende de overgelegde specificatie voor bekend, dat de gedaagden ..... en Tyepke te 

betalen 200 g.gld. 

485. 

Wijbe Agges burger in Leeuwarden.  CONTRA     Botte Pieters    Het  HOFF verstekt de 

gedaagde en cond de ged de impt te betalen 200 g.gld.    

 

Folkerd Ipema en Tyemck Epe dr. te Leeuwarden; impt    CONTRA     Rouke Quirijns en 

c.d.r voor Syouck Jensma zijn e.h. in Augustinusga;    .....verstekt de gedaagde..... en 

houdende de obligatie voor bekend; cond de gedaagde te betale 50 g.gld.    

 

Jacob Laas Herbergier op de Jouwer;   CONTRA Tyaerd Fens aldaar. .... verstekt de gedaagde 

de obligatie van 9 maart 1600 voor bekend; cond de ged. de impt te betalen 149 car. gld 15 

strs... 

 

Hans Johannes Deurwaarder van dezen hove   CONTRA     Hans Romkesd te Bolswerd. 

........... . te betalen de somma van 18 pond. (LL)   

486.  
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Jantien, Lucas Heynes wed; voor haar en ex testamento erfg van de vs. Lucas.   CONTRA 

Pieter Bennes te Sneek   ........verstekt de gedaagde en houdende de overgelegde publicatie 17 

dec 1601 voor bekend   cond. de impt. te betalen de somma van 30 LL (pond) en nog negen 

pond en 10 stuivers; salff deductie van twee oude Rosenobels..... 

 

Joachim Epes te Enkhuizen, als legittimus administrator over Marij zijn dochter bij wln Eland 

Lubberts dr. ;     CONTRA            Sibe Jelles Smid in Sloten.    

Het  HOFF verklaart de Impt bij voorgaande qualiteit bij de gedaagde gemunieerd te wezen; 

dienvolgende cond. de gedaagde de impt. voor den Hove te compareren; op een solemnele 

rechtdag, en te verklaren de injurieuze woorden ten processe geroerd; onwaarachtig te wezen; 

en dienvolgende god de justitie en partijen adver...    te bidden om vergiffenisse 

condemnerende de vs. gedaagde aan de impt te betalen de somma van 16 goudguldens; en 

mede in de kosten van de proceduren; tot des  HOFFs tauxatie. Ordonnerende de procureur 

generaal het intendit na hem te nemen en het recht van de Heerlijkheid te bewaren tegens de 

gedaagde en anders, zo de Hove bevinden zal. 

 

OP HUIDEN den 14

en

 oktober 1604 met willinge van partijen der verklaringen in 

bovengeschreven fine geroerd, bij de gedaagde gedaan ende voorts God en de Justitie 

partijen en vergiffenisse gehadt ende dat in de raadkamer.   

487. 

DE EERSTE RECHTDAG NA ALLERHEILIGEN ANNO 1604 IS GEWEEST DEN 

6

EN

 NOVEMBER HETZELFDEN JAAR. 

7 november 1604. 

Aerend van Leeuwen als last en procuratie hebbende van de schout burgemeesters en raden 

der stede Utrecht in de naam der zelve stad.    CONTRA  Jfr. Atke Meetsma weduwe van 

wijlen Hieronimus Verrutius in leven raad en Syndicus van de staten der Friese Ommelanden 

en als moeder en wettige voorstander van haar kinderen bij hem in echte geprocr. binnen 

Groningen; Dr. Martinus Eiben als voogd van Jfr Auckien Wartinghe zijn huisvrouw mede 

binnen Groningen voor hem en voor Gerlaco Wartinghe mits voor de vs. huisvrouw en zijn 

huisvrouwen broeder caverende en Jfr Barbara Wartinghe wed van wln Pibe Gerrijtsma en de 

vs. Dr. Verrutio hun vader.    Het  HOFF verklaart Jfr. Atke Meetsma in haar kwaliteit mede 

excipiente ongehouden te wezen om voor dezen Hove op de eis van de impt peremptoir te 

antwoorden; en om redenen compenseert de kosten. Ende rejekterende de exceptie bij de 

andere gedaagden cond de zelve Hove hen peremptoir te antwoorden en de kosten 

reserverende tot het uitdragen der principale zake. 

488. 

Lyuwe Tammes te Midlum. als voormond over de weeskinderen van Jan Tammes; bij Nieske 

Jans dr.;    CONTRA   Simon Martens te Welsrijp   ... te namptificeren 60gar.gld 5 strs...... 

 

Anna Benne dr. huisvrouwe van Andries Sierks     CONTRA    Jan Cornelis en Dirck 

Willems, voogden van Olde Trijne.    te comparereren voor den hove ; POINCTEN:  1— Oft 

de priesters van het Dionisius leen in Oudetrijne uit de pacht in kwestie hebben ontvangen. 2 

— Door wat titel de vs. priesters de pacht in q. bekomen hebben.   3 — Te recouvreren de 

baar, in het extract van den Aanbreng ten processe overgeleverd en gementioneerd . 

 

De weduwe van Reiner Reiners voor haar en de erfgenamen of actioniers van dezelve Reiner.; 

CONTRA   Feike Hoites. en Taecke Michels zich bij deze voegende.   In Factis.    

489.     

8 nov 1604    

Ulbe van Aylva grietman van Baarderadeel; als gewezene pro.... en super intendant in den 

jare 1602 nopens de opzicht en schouwinge der Vijfdelen dijk., de Slachtedijken en zijlen 
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daarinne gelegen. impt   CONTRA   De dorprechters van Menaldumadeel. 

Het HOFF verklaart de exc. ongehouden te wezen op de eis van de impt peremptoir te 

antwoorden. of met deselve recht te plegen. ..... 

 

Hoite Hoites Req.    CONTRA   Rintse Douwes.  gereq.    In Factis binne 14 dagen..... 

 

Gertruid van Maren (Moeren?) wed van Bernd ter Clocke voor haar en voorstanderse voor 

haar kinderen wonend te Deventer.   CONTRA    Trijn Jonge dr.    In Factis......genoegzame 

borge. 

490. 

Etse Wijbes voor hem zelven en gecaveerd hebbende voor zijn broeders en zusters 

Triumphant.    CONTRA     Tyerck en Lykle Hommezonen; Reynsck Buwe wed.   Ida Buwe 

dr.; en Wobbe Sakes als voogd van Syts Buwe dr. als voormonden over Feite Buwes 

weeskinderen.  In factis. 

 

Focke Jensma Req.    CONTRA    Jacob Luitiens wed van wijlen Syurd Jensma.   ontzegt het 

verzoek en cond hem in de kosten. 

9 nov 1604. 

Cornelis Huge Gale, burger der stede Leeuwarden.    CONTRA     Dr Laurens de Veno voor 

hem en als voorstander van zijn kinderen bij Aalke Valk, zijn overleden huisvrouw.    

Het  HOFF cond de ged voor hemzelven om de impt te betalen de somma van 100 car gld met 

schaden etc. en mede tot de kosten van de processe en voorts niet ontvangbaar. 

491. 

Bauck Hotse dr. wed van wijlen Wybrand Wouters burger binne Franeker impt. CONTRA 

Juke Wibrands, kuiper te Belkum; en Dirck Frans te Franeker. 

Ontzegt de impt het verzoek, ordonnerende niettemin de gedaagde en de kinderen van Frans 

Dirks indien dezelven pubers zijn, om binnen de 14 dagen voor dezelve kinderen curatoren ad 

litem te zoeken, en comp de kosten. 

12 nov 1604. 

Aarend Martens geapp en Req.   CONTRA    Mr. Jan de Salle alpt en geappelleerde. 

Het  HOFF releverende de Req. tegens verloop van tijd, van drie weken naasttkomende om  

zijn produktie te mogen doen. binne vier dagen na date. 

 

Fokel Wolters dr. wed van wln Claas Tiara, burgeresse in Leeuwarden; impt in conv en ged in 

reconventie.    CONTRA    Pieter en Theotardus Tiara als geord voormonden met mr. Theus 

Pieters over de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Tiara ged. idem en impt idem. 

Het  HOFF cond de gedaagde voor kostpenningen van ijder van haar twee jongste kinderen 

nan nu voortaan jaars te betalen 60 car. gld ende bij gelijke portien alle weken haar te doen 

hebben, ende bovendien om deselve kinderen in cledinge te onderhouden ende dat alles tot 

nadere dispositien verklarende de impetranten tot haar vordere eis niet ontvangbaar, en in 

reconventie ok niet ontvangbaar....  

492. 

Nies en Adriaan Adriaans dr. appellanten;   CONTRA    Aarend Frans Waabkes Wabbels (?) 

als curateur in dezen van het testament van wijlen Jan Everds geapp.   Ontzgt de req. het 

verzoek. 

13 nov 1604. 

Anna Sickes te Folsgare; ols oldvader en Leg. adm van Pieter Lamberts zijn kindkind bij Jel 

Anna dr. geprocr.    CONTRA Meyl Eelke dr nagel wed van Lambert Pieters.   .......niet 

bezwaard bij het vonnis van de nedderrechter. 

 

Reinsk Idse dr wed Jan Syurdts in den dorpe Nieuwland.   CONTRA    Gaetse Pieters burger 
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der Stede Workum; als man en voogd van Taedts Sicke dr. zijn huisvrouw; en daarvoor onder 

verband van goederen de rato caverende.   .......niet bezwaard bij het vonnis van de neder.r. 

 

Hoite Piers c/s   CONTRA    Timen Franz zo hij procedeert;   idem; niet bezwaard. 

493.        

14 november 1604.    

Jan Martens geadsisteerd met Mathijs van Bauchen (?) zijn cur litis; en res de proc bij de vs 

Jan en Grietke Martens begonnen.    CONTRA    Aarend Martens.   In Facits. 

 

Mamme Everds nom ux.  en de mede erfg. van wln Simon Reiners zijn huisvrouwen broeder; 

geres. de proc. bij Jan Gabbes.  als cur lit. over de cs. Simon Rieuwes (?)     CONTRA   Dirck 

Franszn te Slappeterp.     Het  HOFF ord dat de executie van de vs. fine haar voorgang zal 

hebben nopens de achterstallige goederen van Anna wopke dr, volgende het inventaris ten 

processe overgeleverd; na deductie van des Req. aandeel zijner vaders goederen. en wes meer 

ter oorzaken van ingebrachte goederen, overwinst, en uitschulden, behoren zal gededuceerd te 

worden, dienvolgens cond de gereq. om den Req. gerechte helfte van alle goedern bij Anna 

Wopke dr. te laten volgen indien die in rerum naturum zijn; indien niet dezelven de gerechte 

estimatie, te voldoen en betalen, met alle profijten etc......   

495. 

Sicke Sibrands Adema te Scharnegoutum bij Sneek, voor hem en als man en voogd van Jelke 

Foppe dr. Syolema, zijn huisvrouw, en c.d.r.    CONTRA    Ferck Dodes te Wommels als cur. 

over Bauck Syrks dr. Meilema.    In Factis.     

15 november 1604. 

Johannes Johans, als oom en conj. pers. van Hidde Jans zoons nagelaten wezen.    impt   

CONTRA   Pieter Teetlum als volm van J. Tieed Hoitema; ged.  in cas van preferentie te 

procederen..... 

 

Hinne Ubles en Rinnerd Ales als volm van de Noorderdrachten;    CONTRA   Goitzen Sierds 

als volmacht geint. voor Ate Buwes.    niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter,  

 

Rijurd Franszn te Stiens, in plaats van Aarend Lamberts, smid, geauth cur. over Harmen 

Harmens.    CONTRA     Sipke Bockes te huizum, en Waatse Rienks te Jelsum, als voorm 

over de kinderen van Claas Jans zn; in leven te Goutum; ged.   rejecteert de exceptie en 

peremptoir te antwoorden. 

495.      

16 nov 1604. 

Mathias Everardi, curateur over Jfr. Atke van Schonenberg, geres de proc. bij wln Carel van 

Esserden, destijds haar voogd.     CONTRA     Jr. Adam van Paffenrode, als man en voogd 

van Jfr Imck Liaukema, res de proc. bij Peter Sickes als volm van Jfr Imck destijds begonnen. 

POINCTEN:1— In wat jaar Eelk van Hemstra gestorven is;   2— hoe oud Jfr Atke 

Schonenberg ten tijde daarvan is geweest.  3 — Oft die van Liaukema ook enige andere venen 

in Dantuma- of Wolter Hamrick hebben als de venen hier gepretendeerd. 

4 — Oft dezelve venen strekken tegens de uitgang van partijen landen   5— Oft Syurd 

Hemstra en Eelck Hemstra zijn dochter, daarna ooit de gehele 14 roeden veens in q. hebben 

gegraven of doen graven.  6 — Wanneer zij daarin belet zijn en door wie.  

7 – Te recouvreren de scheidinge tussen Syurd Hemstra erfgenamen gemaakt. 

 

Fedde Bruchts voor hem en Foock Lyeuma, zijn huisvrouw onder verband van goederen, 

CONTRA      Balling Wijbes te Suameer. Het  HOFF ord de ged de impt een jaar lang de huur 

van de stiefkinderen landen te betalen; en voorts alle jaren zolang het gebruik derzelver 

landen volgens partijen contract geraken zal te houden, met schaden etc......   nochtans zijn 
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recht, wederomme tegens die geene Uulck de vs. landen van Gosse Foppes en Geb Meinsma 

in con.......    van de acte bij partijen gepasseerd, dan 14 mei 1604, in huringe verkregen, 

gehad mocht hebben, ende vort in beholdens indie de zelve ge...........   als geauth justitie en 

administratie voor haar kindskinderen, haar recht zo zij uit den akkoorden d.d. 20 febr 1594, 

bevinden zal, en de req. zij defensien te continueren....   en neffens de interesten van 790, 

g.gld in een partij en 85 g.gld 12 strs in een andere partije verklaart de Req. niet ontvangbaar 

en compenseert de kosten. 

496 

17 nov 1604 

Jr. Syds van Tsiarda; applt;     CONTRA    Anna Jous op Rinsumageest. ...door het vonnis  

van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Lolle Heeres te Marrum; app.    CONTRA     Lyuwe Jacobs geappelleerde;   Het  HOFF doet 

ten niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe Sententie recht doende ontzegt de 

geappelleerde zijn verzoek voor de Nederrechter gedaan; onverkort....... etc. 

 

Simon Syurds te Tirns bij Sneek; en Jelte Hoites te Lutkewierum, als volm van Reyts Hoite dr  

wed van wln Haie Syurds te Engwierum; voor haar zelfs en voor de kinderen in conv en in 

reconv.      CONTRA   Anke Hankes wed van wijlen Jacob Gerrijts voor haar en als moeder 

en leg tutr. van haar knn bij de vs Jacob;   idem.    In Factis.     

 

Hein Jans,    CONTRA    Jan Piers en Rints Harmens dr.    ....te namptificeren 108 g.gld. 

479 

19 nov 1604. 

Harmen Forck      CONTRA    Dirck Pieters    Het  HOFF ord. Neeltien van Dalen de voor 

haar gedane interventie genoegzame cautie te stellen binnen 14 dagen naastkomende, en bij 

gebreke van de antwoord, reserverende de kosten tot het einde van de principale zaak. 

 

Ubel (?) Ottes    CONTRA    Jouke Wolters.   ontzegt de rq. zijn verzoek....... 

 

Elsien Hollems (Hellems?) nagelaten wed van Claes Cronenburgh. nu te Leeuwarden;   

CONTRA      Maike Cronenburch wonende te Bergum; voor haar en voor mr. Adriaan 

Cronenburch haar vader; althans impotent; en onder Renunciatie S. C. Vell. de rato 

caverende; als erfgenaam van Anna Lucas dr. haar wijlen moeder.      Het  HOFF verklaart 

alle goederen bij Anna Lucas dr nagelaten goederen, vooe de heldt van 100 dalers haar impt 

bij dezelve Anna gelegateerd, gehypothequeerd te zijn, en con de gedaagde om genoegzame 

borge te stellen voor de betalinge van de cs. 100 dalers; finito in factis te doen en vooralsnog 

verder niet ontvankelijk.  

498. 

Folkerd Pieters en Rencke Folkerds als voormonden voor Jacob Pieters;   CONTRA   Tyerck 

Cornelis.         In Factis. 

 

Jeesk Take dr. wed van wijlen Syeuck Reiners voor haar en als leg. tutr. voor haar kinderen; 

erfgenaam van Reiner Syeukes; hun resp zoon en broeder.   CONTRA   Sibout Tyebbes voor 

hem en onder verband zijner goederen, de rato gecaveerd hebbende voor Luits Tincke dr te 

Langweer.  Ontzegt de req. zijn verzoek....... 

 

Dirck Allards burger en inwoner van Leeuwarden; als geauth cur, over de nagelaten kinderen 

van Jan Oenes en Gauk Jelle dr.  in tijden e.l.     CONTRA     Jarich Jelles te Nes voor hem en 

als last en proc hebbende van Trijn Pieters te Nijkerk in Dongeradeel; als wett. voorst van de 

kinderen bij Jippe Jellis haar overl man getogen.   om de impt te betalen de somma van 180 
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g.gld. met de schaden en interesten etc..... 

499.    

Doed Ulke dr met advies en consent Johannes Jaspars. lakenkoper en burger binnen Sneek en 

Mr. Uulke Dirks orgelmaker haar vader; ende Here Uulkes predikant en leraar te Wanswerd; 

met met consent van zijn vs. vader.    CONTRA   Jr. Jarich en Aalke van Ockingha, als erfg. 

van wijlen Lolle van Ockinga hun vader mediate erfg. van wln Hero van Ockinga; hun 

oudevader.   

 

Het  HOFF cond de gedaagden de impt elks te betalen hun aandeel van 100 g.glds; met 

schade en interesten; ......... 

21 nov 1604. 

 

Mr. Gerrijt Harmens advocaat voor dezen heve als curator over Doed Lamberts dr. mediate en 

immediate erfg. van Lambert Edzes; haar vader Aarend, Frans Uubles c.ux; binnen 

Leeuwarden en Trijn Jonge dr te Harlingen; sampt Anna Fecke dr wed wln Johan Jacobs te 

Wijns voor haar en als leg. tutrix over haar kind; Triumphanten;    CONTRA    Sipke Hoites 

(?) cur over Ipke Ipkes de jonge en erfg. van Ipke Ipkes de olde.   In Factis post pontiniani 

peremptoir. 

500. 

Sipke Hans zoon en Jelger Jetses als cessie en transport hebbende van Oene Hans voor hem 

en voor Aal Romke dr. zijn huisvrouw;   CONTRA    Jencke Willems en Syt Homme dr. e.l.   

Het  HOFF compenserende de geeiste 400 G.lgd met 350 g.gld. bij de gedaagde 

gepretendeerd; ad concurrentum qualitatem; cond de gedaagde de impt te voldoen de 

resterende 50 g.gld; met schaden etc......  

 

Jr. Willem van Zuilen van Nijeveld; voor hem en vanwege de erfgenamen van Franchois van 

Sneek; in leven burgemeester te Utrecht; zijn veengenoot; en c.d.r.     CONTRA   Harmen 

Hendrix gecond en excipient.     Het  HOFF rejecrerende de exceptie cond hem de 

overgelegde declaratien van schade en interesten te ........( =betalen?) binnen 14 dagen en bij 

gebreke vandien, versteken daarvan; en cond de advocaat van de Exc. in de kosten van het 

incident uit zijn eigen buidel; tot s' HOFFs taxatie.  

 

Trijn, Jacob Intses wed. voor haar en als moeder en wett voorst. van haar kinderen 

Triumphant;      CONTRA    Riemer Hed. zn    In Factis.     

 

501. 

Laas Offkes voor hem en u.n.v. zijn huisvrouw, en geass. met zijn gemene crediteurs;    

CONTRA      Ebel Walings dr. wed. Tyaard Sibrands; voor haar en voor de kinderen; onde 

Ren.S. Vell.     Het  HOFF ontzegt de req. zijn verzoek.    

 

Jan Franszn van der Mey als door cessie het recht hebbende van Damus Frans van der Mey 

impt.   CONTRA    Thomas Thomas te Finckum. als borg voor Tyerck Jans.    In Factis.   

 

22 nov 1604. 

Lubbert Janszn voor hem en als voogd van Syts Wijmers dr zijn huisvrouw; te Harlingen.    

CONTRA    Sijtse Rienks en Menk Ide dr.    In Factis. 

502.  

Fonger Rennerts Intsema te Coudum applt    CONTRA    Reiner Brandenburch op het 

Heerenveen bij Schoten in de naam en als cur. lit van wijlen Tyebbe Scholtes kinderen; 

geresumeerd de proceduren;    bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.   
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23 nov. 1604. 

Folkerd Ockes mederechter in Haskerland; c/ux        CONTRA     Tyesse Oeges voor hemzelf 

en en als voogd van Perck zijn e.h.    In Factis.   

 

Tonis van Hettingha, vendrich en hopman Bloemendal voor Marij Antonis dr. wed van wln 

Hans (?) van Hettingha zijn broeder; als moedet en wett. voorst over haar kind, bij de vs Hans 

getogen in die Qual erfg. van Ale Hettingha hun oom en broeder.     CONTRA          Idsart 

Glins curator over de goederen van Dieuw Haarsma.  

503. 

Melchior Feites te Hartwerd; voor hemzelven en Goss(t)e Lamberts te Wolsum als vaderen 

leg. adm van zijn knn bij wln Jeesk Feite dr.   CONTRA    Agge Feites.    In Factis. 

 

Pieter Gerrijts Req.;     CONTRA    Jan Claaszn ged.    Het  HOFF zonder te letten op des 

impt allegatie ende verstek, van partijen advocaten om alle de proceduren gedaan ord. de 

advocaat Brantsum op de eis van de Req. te antwoorden binne twee dagen en bij gebreke te 

versteken van antwoord; reserverende de kosten 

504. 

Paulus Gemmenich secretaris van de stede Faneker en c.d.r. voor Jacob en Evertgen zijn 

broeder en zuster; in die kwal. erfg. van Wln. Willem Gemmenich zijn vader, als het recht 

hebbende van Feike Hoites en Lieuts Jans dr.     CONTRA     Hoite Hoites te St Jacobi 

Parochie; als het recht hebbende van Feike Hoites.   Het  HOFF doet teniet de uitspraak van 

de commissarie en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de appellant op de penningen 

in kwestie voor de geappelllerden geprefereerd te zijn. 

 

27 okt 1604. 

Jfr. Margaretha van Syerksma, weduwe van der Meulen; en mede voor zovele des noods 

caverende voor Tyalke van Sickingha; en Jfr Maria van Syerksma voor hun interesse   

CONTRA  Doede van Syerksma.   In Factis. 

 

Anna Annes te Cornwert    CONTRA    Meile Aeukes te Makkum; voor hem zelven en Meile 

Rinnerts te Cornwerd als momber over wijlen Abbe Eeukes weeskinderen; resumerende de 

proceduren bij Eeuke Abbes.   In Factis. 

505. 

Ryuerd Claes zn thans te Harlingen vanwege Pieter Ryeurds zn zijn oudste zoon c.d.r en 

onder verb. v. Goederen.   CONTRA    Claas Simens als voogd over Franske Pieters en 

Cornelis Sickes voogd over Jouck Pieters erfg. ex testamento van Hylck Oenthiema 

.........rejekteert de excwptie en peremptoir te antwoorden...... 

 

Douwe van Roorda impt in conv en ged in reconv.   CONTRA   Mr. Menne Broersma voor 

hem en vanwegen Sibrich, Keimpe Douwes dr. en mede vanwege Beyts, Molle Lyuwes wed. 

ged. in conv en impt. in reconv.   Het  HOFF condemneert de gedaagde om de impetrant de 

twee zaten lands en renten in kwestie, te laten volgen en genieten; met de vruchten en 

profijten, .........mits restituerende de kooppenningen, kosten en andere ongelden, met de 

interesten mede sedert de litescontestatie verschenen en nog te verschijnen; of anderszins te 

subpleteren iustum prestum; van dezelve landen; en renten; zo hetzelve geweest is ten tijde 

van de verkopinge, ... verklarende de vordere eisen in conventie en reconventie niet 

ontvangbaar. 

 

Johannes Terwisga grietman van Stellingwerf Oosteinde.    CONTRA    Egbert Dirks.   

Geapp.   .........niet ontvangbaar. 

506.  
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29 nov 1604. 

Janneken Roelofs dr Triumphant;    CONTRA    Wijbe Frans,   gecondemneerde   In Factis. 

 

Mr Eisse Lyklema advocaat voor dezen Hove; in conv en reconv.    CONTRA   Oeds Aarends 

te Bergum als voormond over Bernu Obbe dr; voor hem en in dezen mede vervangende Jelke 

Broers, secretaris van Haskerland; zijn adjunct. 

Het  HOFF cond de gedaagde om de testamentaire dispositie van wijlen Taetske Eerke dr. 

Hartsma (Haarsma veranderd in Hartsma) ten processe gemeld te exhibreren. en opens 

vordere eisen in Forma voor Ulenburch te compareren. 

 

Johannes Hernes Ammama voor hemzelven en mede onder verband zijner Goederen, c.d.r 

voor de erfgenamen van wijlen Herne Sytses Triumph en req.     CONTRA    Aeble Jans voor 

hemzelf en vanwege Syouck ziijn huisvrouw.     ......gehoord de eed van de Triumphant.... 

....Tauxeert de schade in de sententie verhaald op 150 g.gld .... en zijn voorgang zal hebben. 

 

507. 

Belij Lyuwe dr. wed Hendrik Aarends van Herderwijck in Leeuwarden;    CONTRA    Claas 

Gerbrands aldaar;    .......niet ontvangbaar.     

 

30 nov 1604. 

Jan Gerrijts als man en voogd van Foock Lyuma (dit doorgehaald) te Oudwoude, CONTRA      

Hil Homma tot Oudwoude wed van wln Eede Allema als moeder en wett adm. v.d. kinderen.   

Het  HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende 

verklaart de orig impt tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar.     

 

Romke Romkes als cessie hebbende van Griet Freerks voor haar en als leg tutr. voor haar 

kindern bij wijlen Pieter Simons in echte getogen.    CONTRA    Botte Luitiens voor hem aen 

als volm van de andere ingezetenen van het dorp Wastergeest.  ......cond. de ged. de impt te 

betalen de somma van 250 car. gld met schade etc..... 

 

508. 

Romke Romkes te Ferwerd van Brieven van executien.     CONTRA     Botte Luitiens. als 

volmacht van de ingezetenen van Westergeest.   Het  HOFF adprobrende de besognen van de 

deurwaarder........dat de koop van de landen nog eenmaal geproclameerd.....   op 22 januari 

eerstkomende..... 

 

Hessel Foppes als man en voogd van Nies (?) Syouke dr. erfg. van Syouke Claaszn door her 

echt van scheidinge en voor Cornelis Sickes; Req.    CONTRA    Dirck Allis als cessie 

hebbende van Cornelis Jans.   geapp.    ...ontzegt de req. zijn verzoek, en cond. hem in de 

kosten. 

 

Jacob Luitiens wed van Syurd Jensma Triumphant    CONTRA   Meile Jensma   Het  HOFF 

rejekteert de exceptie....   binnen acht dagen ... en bij gebreke van dien ..... te gelegenertijd zal 

mogen behelpen, en de excipient in de kosten. 

509.    

1 december 1604. 

Pieter Gerrijts Req.     CONTRA    Jan Claaszn   Het  HOFF verstekt Brantsum van antwoord, 

volgens de sententie van 7 okt j.l.; .... te gehengen en te gedogen dat de somma van 25 car. 

gld, als reste van meer zal worden afgedaan en zijn voortgang zal hebben. onverkort de geapp. 

recht bij nieuwe instantie.... 
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Jurgen Syoukes en Botke Syerks dr. e.l burgers in Leeuwarden impt;     CONTRA    Cornelis 

Jans de Olde   voor hem en zijn huisvrouw.   Voor de commissaris: POINCTEN:  1—

.Hoeveel grazen op de brief van 20 mei 1598 bij de gedaagde zijn geleverd. 2 . Hoeveel voor 

de wanleveringe in de brief van 21 mei 1599 gepasseerd en mede gestelde somma goed 

gedaan is.  3.  Hoeveel penningen reallijck gesteld zijn. 

 

Jacob van Loo deurwaarder van den Comptoir als geprefereerde crediteur van Jacob Arens en 

zijn huisvrouwe goederen;     CONTRA    Claas Heres aan Sint Annaparochie.   rejekteert de 

exceptie en peremptoir te antwoorden. 

510. 

Marij Oeges erfgenaam van Trijn Oeges haar zuster impt   CONTRA   Hendrik Ariens te 

Wirdum; en Douwe Ubles te Schettens; als gewezen cur. van de vs. Trijn.   In factis in forma. 

 

Pieter Lyuppes, applt;   CONTRA     Mr. Eke Isbrandi.   ......niet bezwaard  door het vonnis 

v.d. Nederrechter. 

 

Dubbrich, Jan Kempes weduwe; voor haar en haar kinderen,   CONTRA   Pieter Lyuppes te 

Nijkerk.   Het  HOFF ord de ged om de impt te betalen 60 g.gld met schade etc.    

 

Hessel Foppes te Berlikum als m.e.v.  van Nies Syoucke dr; mede erfg. van Syouke Claas zn. 

en dezen het recht van scheidinge gekregen hebben en interv. voor Cornelis Sickes.   bij het 

vonnis van de Nederrechter niet bezwaard........... 

511. 

3 december 1604. 

Ansck Jacobs dr. van Dr Gerrijt Teetlum   CONTRA    Sicke Brantsum als volm. van Wytze 

van Cammingha hem nu tot Ossenbrugge (Osnabruck) onthoudende.  In Factis. 

 

Anne Andries zn. zijnde een zoon van Andries Hanszn en Trijn Anne dr.    CONTRA   Tonis 

Everds.   als erfg. van Gerbrand Everts zijn broeder, te Deinum. ....... niet ontvangbaar..... 

 

Gosse Pieters      CONTRA    Gosse Piers te Wolvega;   ..... niet bezwaard...  

 

Gosse Pieters voor hem en voor Jan Mertens en in die qual erfg. van Swane Martens; 

CONTRA    Andries Piers voor hem en zijn broer.   en c.d.r   In Factis. 

 

Sake Hettes tot Britswerd als erfg van Hessel Intses; Req.   CONTRA    Thomas Willems en 

Anna e.l. burgers in Enkhuizen.   Het  HOFF cond de gereq. om de Req. metter expresse van 

dato 27 okt 1601 te laten ongemolesteerd; onder de presentatie van de Req. bij eis gedaan; en 

alle attentaten, van exceptie costeloos of te doen; onverkort de gerequireerde's borgtocht tegen 

Uulke Wijbes en anders houdende recht, zo zij vernemen zullen; en voorts te mogen volstaan 

met de overleveringe van de bewijzen en goederen van Hessel Intes die in die tijden van de 

baer onder henlieden zijn geweest. en om redenen compenseert de kosten. 

512.    

4 decenber   1604. 

Gerck Broersma te Dokkum;   CONTRA    Jan Willems Hoosbreider;   de req. mag binnen 8 

dagen zijn produktie doen..... 

 

Auke Hijlkes voor hemzelven en als geinteresseerde crediteur van Hijlke Dyurres; en Lolck 

Johannes dr.s' sterfhuis, als voormond over het weeskind van wijlen Syurd Hylkes; als macht 

hebbende van Marck Wopkes  en Dieuw Dirks dr. als stiefvader, curator en moeder van Oene 

Hylkes Weeskinderen en voor de andere erfg. van Hylke en Lolck v.s.      CONTRA       De 
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kerkvoogden en administrateurs van de geestelijke goederen in den dorpe Lutkewierum.      

......niet ontvangbaar....... 

 

Lyuwe van Jukama voor hem en als man en voogd van Taedke van Burmania zijn huisvrouw; 

impe in conv en ged in reconventie;    CONTRA    Jan Taedes te Deinum voor hem en de rato 

caverende voor zijn huisvrouw, ged en eiser idem; idem. 

Het  HOFF wijst partijen in conventie in factis en reconventie de eiser niet ontvangbaar.    

513.    

5 december 1604. 

Taco Van Burmania Impt    CONTRA     Douwe Eelckes (?) Popta.    te namptificeren 105 

g.gld.. 

 

Anne Tyerks en Barend Dirks vanwege hun huisvrouwen.en c.d.r   CONTRA    Syurd 

Wopkes voor hem zelven en mede vanwege de andere erfgenamen van Wopke Syurds zijn 

vader en Sible Idses voor hemzelven en mede vanwege de andere erfgenamen van wijlen Ids 

Harkes.    Het  HOFF ontzegt de impt hun verzoek, overkort den selven om bij de reprochen 

te mogen zeggen op de positien van de getuigen die tot dezen onderstellen mogen ...... visie 

ende peremptoirlijck informatie inde geeiste ......... reserverende de kosten. 

 

Tyumme Sybrands secretaris van Baarderadeel; impt in conv en ged in reconv.    CONTRA   

Jurgien Frans onder verband van zijn goederen en onde ren. van inv.; intervenierende voor dr. 

Hero Schingen; zijn advocaat, en gelastigde ged in conventie en de vs. Jurgien voor hem en 

als last hebbende van Sibrant van Osinga Grietman van Wonseradeel.; Jeesk Feitsma en His 

Bootsma als eigenerfden, sampt Tyalling Fecckes. in conv en reconv.    In Factis. 

514. 

Sytse Fockes burger in Dokkum, voor hem zelf en als erfg. van dieuw Hendriks zijn moeder; 

destijds aldaar; en als conj pers voor de medeerfg.; nakomelingen van de vs. Dieuw; en c.d.r    

CONTRA     Sierd Goverts te Blija vooer haar zelf en als mede erfg. van Mr. Coert Harkes; 

en als conj pers voor zijn broeders en mede erfg. van Mr. Coert hun wijlen vader en vanwege 

Hid Everts dr hun moeder en c.d.r.    In Factis. 

 

Bauke Idses   burger in Leeuwarden; ex test erfg van Frouk Douwe dr zijn e.h.    CONTRA   

Feyck Gerloffs dr wed wln Coop Hans zn en Auck Gerloffs dr. huisvrouw van Tyaard 

Sickema; secr van de stad Bolsward. en Griet Gerloffs dr huisvr van Lyuwe Syurds.  in Factis. 

 

Douwe Boeles burger in Dokkum, als cessie hebbende van Jan Frens zn    CONTRA   Buwe 

Wopkes te Giekerk.  in factis. 

 

515.  

Jurgien Rintses voor hem en als m.e.v van Adriaan Julius dr. zijn huisvrouw. te Hallum   

CONTRA Pauwels Willems te Tjummarum.   Het  HOFF cond de ged de impt te betalen de 

somma van 240 g.gld onder deductie van hetgeen pendante litis betaald is; salff de gedaagde 

zijn recht bij nieuwe instantie neffens zijn pretentie dat de landen in den processe geroerd, ...    

van de huizinge zouden wezen, en de impt zijn defensien ter contrarie   voorts niet 

ontvangbaar. 

 

Egbert Carstes Bennema burger en bakker in Leeuwarden;   CONTRA    Dr. Martinus 

Martinides, advocaat voor dezen hove, als erfg. van Marten Martens , deurwaarder  van het  

HOFF, en Anna van Wierenburch (W...?) zijn stiefmoeder.   In Factis post pontianus. 

 

7 december 1601. 
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Fonger Feitis als voormomber over Fonger Feckis weeskinderen, en mede proc. van Bauck 

Fecke dr. Timen Pieters als vader en wett voorm van zijn kinderen bij Trijn Fecke dr. getogen 

en mede vanwege Agge en Fecke Andreiszn getogen bij Sijck Fecke dr. en Hepke Bocke zn 

als voorstander van wijlen Epck Doecke weeskind allen erfg. van wln Feite en Anna Feckes. 

Impt.     CONTRA Anke Fedde dr. als geinterv. voor Ansck Claassis.   (516)... en bij  

nieuwe sententie recht doende cond. de geapp. originaal aan de applt. originaal .... te betalen 

de onbetaalde landhuur van de halve zate van de impt; met schade etc..... 

 

Anne Tierks en Berend Dirks (?) n.u.   CONTRA   Syurd Wopkes voor hem en voor de mede 

erven van Wopke Syurds, en Sible Idses voor hem en mede voor de erfg. van Jets Harke dr.  

Het  HOFF taxerende de kosten en expensen in kwestie tot de somma van 47 car. gld 14 strs.  

en die aan de impt te betalen.    

 

Anne Tyerks en Berend Dirks n.ux.    CONTRA    De erfg. van Wopke Syurds en Sible Ids, 

voor hem zelven en voor de mede erfg. van Ids Harkes.   In Factis. 

 

Sibren Freerks zo hij procedeert,     CONTRA    Syurd Conincx. ged.   verstekt de gedaagde, 

salff dat ontvangbaar zal wezen wat voor de eerste rechtdag post pontiani ingebracht zal 

wezen.  

517.  

Herhaling den 7 december 1604. 

Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van dezen Hove als man en voogd van Aukien Ritske dr. 

Annema zijn e.h. en in die kwal. erfg. van Auck Clase dr. haar moeder.    CONTRA   Baat 

Sioerds dr wonend te Doenwert (Dorkwerd?) in de Omlanden, Epo Jans Barels voor hem 

zelven en als leg. adm van zijn zoon bij wln Auck Sioerds dr en Jan Pieters te Nes in 

Dongeradeel.   De akte waarbij blijkt Jan Pieters van antwoord te versteken en voorts in 

faicten. 

 

8 dec. 1604. 

Dirck Hendriks Bugge Req.    CONTRA    Berend Thomas ged.    ..... de gedaagde met zijn 

presentatien te mogen volstaan ontzegt de impt zijn verzoek ...    

 

10 december 1604. 

Wopke Gerkis burger binnen Leeuwarden   CONTRA    Aarend Boner te Hylaard, voor hem 

en als Leg. Adm van zijn knn bij Auck Beckum zijn overl huisvrouw. ......cond. de ged. om de 

impt te batalen 152 g.gld.  met schaden etc, sedert de 1 nov 1603 geleden.  

518. 

Jacob Jeppema burger in Leeuwarden, in conv en reconv.   CONTRA    Bartolomeus 

Oldeneel deurwaarder van dezen hove, idem in conv en reconv.   de ged. om de impt onder 

genoegzame cautie te restitueren de klederen en goederen hem impetrant toebehorende....... 

 

Sibrich Roeloffs als erfg. van Jelte Roelofs haar broeder. impt     CONTRA 

Jfr Imck Dekema wed van Schelte Douma; ususfructuaria van diens goederen; Jfr Auck van 

Aylva huisvrouw van Epo v. Aylva te Schraard; zuster van de vs. Douma; Ritske van Ringie 

grietman van West Dongeradeel; Douwe van Sytsma grietman van Idaarderadeel; als 

voormond over de kinderen van wijlen Mr. Syds van Mockema; in leven Raad Ordinaris 

dezer Hove; bij wln jfr. Jel van Douma getogen. en in die kwal. erfenamen van de vs. Douma. 

Het  HOFF cond Jfr. Imck v Dekema een der gedaagden om aan de impt onder genoegzame 

cautie voor de aanspraken van Jelte Roelofs, indien hij bevonden zal mogen worden in leven 

te zijn (geweest?) te betalen uit Latsma zate ten processe gemeld, jaarlijks 8 g.glds; gedurende 

haar medegedaagdes vruchtgebruik alreeds verschenen en nog te verschijnen. met schaden en 
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interesten.  En voorts te compareren voor de commissaris van de Hove: POINCTEN: 

1 — Oft Jfr. Auck Aylva Ritske van Ringie en Douwe Sijtsma zo zij geconvenieerd worden in 

judico Mr. Ludico Ens; last gegeven hebben om uit hun name te procederen.  2– Oft ze 

dezelve proceduren voor zo vele in hun namen voeren, geadprobeerd hebben.  

519. 

Jan Douwes in de naam en vanwege de gemeeene ingezetenen van Dronrijp als last en proc.    

CONTRA   Douwe Hoites te Franeker als vader en wett voorstander van Henrick zijn zoon 

beneficiaant van Heer Douwe Pieter zoons leen op Dronrijp. 

 

Anna Sijtses     CONTRA    Barend Warners.   Te compareren coor de Commissaris: 

POINCTEN:   1– Uit wat recht het convent van Achlum het clijn ende leyen heeft 

opgegeven.2 – Wat recht of .......   wijlen Sytse Harts des impt wijlen vader zich van de 

questieuze leyen heeft ...? becrodiget..? 3. Hoelang Sytse Harts is overleden.  4. Hoelange de 

voornoemden de huur hebben ontvangen. 

 

Hoite Hoites aan Sint Jacibiparochie; als cur. van Maike Dirks.    CONTRA   Bartoud Dirks.     

.. te doen rekeninge en bewijs van administratie bij hem gehad van Maikes goederen    Nota:   

.....onleesbaar....... 

520. 

Baucke Epe dr. huisvrouw van Allart Pieters; in Achtkarspelen, voor hem zelve en mede het 

recht hebbend van Marten Sibrands haar overleden man.    CONTRA    Bartoud Willems voor 

hem en c.d.r. voor Anna Dominicus dr. als gesuccedeerd in de plaatse van Lyuwe Tonis en 

Jantien Jelle dr. .   .....adproberende de besognen van de deurwaarder, ..... dat de koop van de 

huizingen en ontruiming van de landen .....nog eenmaal te proclameren over de kerk en het 

gerecht, op de 22 januari. .etc. 

 

Jfr. Jel van Aelwa nagelaten wed van Jr. Gemme  van Burmania; impt en ged in conv en rec.   

CONTRA    Jr. Taco van Burmania te Ferwerd; idem.    Het  HOFF wijst partijen in conventie 

in factis in forma; en in reconventie cond de gedaagde de impt te doen hebben het halve 

holtwerk, zo hetzelve van Gemme vs. is geweest; en alsnog onder de impetrant niet mag zijn; 

onverkort de impt's regt jegens de andere helft; en voorts niet ontvangbaar betreffende de 

instrumenten betreffende het vs. holtwerk.   

521. 

Eelcke en UUtse Iske zonen burgers in Leeuwarden; impt;    CONTRA 

Jeroon Wijgers te Oldegae; Roeloff Roeloffs te Bergum als vader van zijn dochter bij Griet 

Wijgers geprocreerd, en Tyaard Abbes te Suameer, als vader van zijn kind bij Tseets Wijgers 

geprocreerd; en de weduwe van Ocke Jans in leven gewoond hebbende te Welsrijp. voor haar 

kinderen.  Het  HOFF ......verklaart de imptn. erfgenaam te zijn van wijlen Anna Wijgers, en 

cond de ged. om de impt onder perfecte inventaris te laten volgen de goederen, actien en 

gerechtigheden bij de vs. Anna nagelaten. met vruchten etc... 

 

Haitse Mirks op de Jouwer, als voogd van Sijts Binke dr. zijn huisvrouw, Ede Sibolts voor 

hemzelven, en Anna Algers mede voor haar zelve, Triumphanten;   CONTRA    Dr. Fredericq 

Intiema;    Het  HOFF cond de opposant zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, en 

voorts te gedogen dat tot scheidinge en delinge, volgens de voorschreven Sententie zal 

worden geprocedeerd. Des dat de Triumphanten gehouden zullen zijn, de landen onder hun 

huizinge en hovinge te laten blijven; om de opp. uit kracht van het legaat, in de positien van 

Fonger Inthiema geroerd, met de huizingen en hovinge gebruikt en bewoond, of aan anderen 

overgedragen te worden. mits genietende hun jaarlijkse aanparten van huur; van de vs. 

huizingen en hovinge . 

522. 
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Hotse Aysma en Tiete Baard volm v. Menaldumadeel; ratificerende en adproberende hetgeen 

bij Wijbe Grovestins is gedaan.    CONTRA    Jr. Julius van Botnia; Epo Jacobs Jukama, 

burgemeester van Franeker, elk voor hun zelf en Pieter Ens burger te Harlingen in naam van 

zijnnhuisvrouwen voorkinderen, bij wijlen meester Hessel Warstra in echte getogen en 

intervenierende voor Pibe toe Kee; Douwe Reiners en Romke Dirks hun meiers.  

Het  HOFF verklaart de gedaagden geen recht te hebben om de Slachtedijk met hun beesten te 

beslaan. of te doen beslaan, en cond hen van het gebruik nadien af te houden, en om redenen 

compenseert de kosten. 

 

DOORGEHAALD.: 

Pieter Wijbes te Peins, en Lyuwe Ennes te Oosterend, als bij testament en daarop gevolgde 

sententie geord. voormond over Griet Claas dr. nagelaten weeskind bij Jan Gerloffs in echte 

getogen; en haar goeden de zelve kind van wijlen Claas Mircx hun bestevader aanbeerfd; 

CONTRA      Jan Gerloffs.    

 

523.  

Jan Gerloffs tot Bornwerd voor hem en als voorst van zijn kinderen bij Griet Claas dr. zijn 

overleden huisvrouw, en als ex test. erfg. van wijlen Gaats hun oudemoeder.   CONTRA   

Pieter Wybes te Peins; en Lyuwe Ennes te Oosterend, als bij test. en sententie voorm en cur. 

over wln Griet Claas dr nagelaten weeskinderen bij Jan Gerloffs in echte getogen; en de 

goederen hen van Claas Mirks hun bestevader aanbeerfd.      Het  HOFF verklaar de baar voor 

2318 g.gld en 19 strs executabel; en cond de opposanten de triumphante te laten volgen met 

de jaarlijkse interesten daarvan ontvangen, en de opp. kosteloos en schadeloos af te doen. en 

de triumph. daar boven niet ontvankelijk.  Ordonerenede niettemin de Triumphant geen 

hoofdsommen van zijn kinderen op te breken en van de deli....    te lichten, zonder consent 

van den Hove en cond de opp. in de kosten. 

 

Taecke Harmens en Hylck Tyaards dr te Bolsward;   CONTRA     Jurgien Tyaards en Tseets 

Botte dr. zijn huisvrouw, nu wonende te Smallebrugge. ...... te namptificeren 300 g.gld..... 

 

524.   

Cornelis van Heemskerk als last en procuratie hebende van Jan Huge, en Dirck Roek burgers 

binnen Deventer; als voorm over de jonge Hans van Elsten; bij Truike Louwen zijn 

tegenwoordige   huisvrouw geprocr. en c.d.r.   CONTRA   Claas Gerrijts en Aeltgen Hendriks 

e.l te Spanga.    In Factis. 

 

De erfgenamen van wijlen Catarina Jacobs dr wed van Hans Lens de oude.   CONTRA Pieter 

Upkes.   In Factis. 

525. 

Aarend Martens en Lijsbet van Raad, e.l. burgers in Leeuwarden; als ex donatione van wijlen 

Dirk Willems Koebrugge in leven erfg. van wijlen Jan Willems Koebrugge zijn broeder;    

CONTRA   Simon Gerrijts en Trijn Jonge dr. e.l.     Het  HOFF verklaart de impetranten 

eigenaar pro indivisio van de helfte van het kalk- en panwerk, in questie, met de pendentien 

vandien, dienvolgens cond de ged. om de impt te hebben en te doen volgen de vs. helft met 

rechten etc. bijde gedaagden daaraf genoten sampt kosten en schaden , en cond de gedaagden 

de oppositien eveneens kosteloos af te doen. 

 

Molle en Pieter Bonnes in de Kortezwagen als erfg. van Ansck Bonnes hun moeder.    

CONTRA     Suster Jans, voor haar en intevenierende voor Molle Syurds haar zwager. ......bij 

het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard..... 
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Syurd Syurds in Warrega, erfg. van Sicke Syurds zijn broer;      CONTRA 

Simon Joukes (?) .....te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie.... 

verklaart de originaal appellant niet ontvangbaar. 

 

526. 

De Gedeputeerde Staten van Stad en Ommelanden; hebbende recht op de goederen van het 

v.m. convent Auwerd (Aduard)    CONTRA     Mennerd Idserda grietman van Stellingwerf 

Westeinde; en Hessel van Bootsma ontvanger generaal; als vader en voorst van zijn kinderen 

bij wln Jfr. Tinck Idserda; te Leeuwarden; en Jfr Tyalck Idserda, aldaar; en Jfr Imck Idsaerda 

huisvrouw van Johan van der Sande; mede Raad Ord. als erfg. van wijlen Baarte Idsaerda; 

eveneens Rd. Ord. hun vader; en in die qual. geresumeerd de proceduren.   Het  HOFF 

restituerende de impetranten tegens de verkopinge van de vs, zate en landen en het gevolg 

vandien; en de impt te doen hebben en laten volgen met vruchten enzovoorts, bij het verlaten 

van dezelve zate; te restitueren de cooppenningen met de interesten vandien.    

 

Melchior Feites wonend te Hartwerd; voor hem en vanw. Marij Baucke dr zijn e.h. in conv en 

reconv.    CONTRA    Simon Meinerds te Hartwerd, en Mr. Poppe Jellis te Bolsward.  Aan 

beide zijden niet ontvangbaar.  

 

527. 

Jr. Ofke van Feitsma en Jelger van Feitsma Rd. ord en rentmeester gen. als omen en cur over 

Hessel Meckmand weeskinderen; in leven hopman van een vendel soldaten; met Jfr His 

Feitsma zijn wed. en moeder van de vs. kinderen.    CONTRA     Jfr. Emerentiana van 

Grombach wed Scipio van Meckmans. in leven gritman van Kollumerland c.a.; en Jfr 

Susanna van Meckmans wed van Jr Olivier van Horion.    (geen uitspaaak) 

 

Jfr Barbara van Dekema voor haar zelven en Mr Gabbe Meinsma adv voor den Hove en last 

hebbende van Jfr. Lucia van Dekema; voor haar zelf ein in die kwaliteit erfgenamen van 

wijlen Hector van Dekema, hun vader Triumphanten   CONTRA   Dr. Sicke van Dekema 

gecond en opposant.   Het  HOFF cond de opp. zijn gedane oppositie; kosteloos en schadeloos 

af te doen. en dat de sententie naar vorm en inhoud, tot elks gesteld worden.....    

 

528. 

Hylck Gercke dr.   CONTRA    Bocke Douwes Abbema; Het  HOFF cond de ged om de impt 

rekeninge te doen van de panningen bij hem uit kracht van zijn commissie op de sententie in 

date den 29 mei 1583, ten processe geroerd, geexecuteerd, en haar te doen ebben en laten 

volgen een vijfdepart van een zesdepart van 350 car. gld. etc...  

 

(DOORGEHAALD) 

Hoite Hoites Req.      CONTRA    Rintse Douwes.   Het  HOFF ontzegt de Req. zijn 

verzoek.... 

 

Syrck Aedgers en Eelke Aedgers dr.  te Tjummarum; wed van wln Marten Everts; voor haar 

en de erfgenamen van Wijbren Martens, voor dezelve onder verband van goederen en St. Ben 

Vell.    CONTRA    Hauck Claas te Sneek.   In Factis. 

 

Mr. Andries Burchards burger in Harlingen Req.    CONTRA    Saaf Hendriks olde 

burgemeester der stede Harlingen.   ...ontzegt de req. zijn verzoek.... 

 

529. 

Jr. Carel van Sternzee; Juffr Margaretha van Botnia wed van wln Rienck van Cammingha als 
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moeder en leg. tutr. over haar kinderen bij de vs. Cammingha; en echte getogen;  Johannes 

Hernes Ammema; en Hero Jans impetranten; en ged in conv en reconv.      CONTRA   De 

magistraat der stede Franeker; impt en ged ; en intervenierende voor Jan Harings; Rein 

Wijbes; en Paulus Gemmenich Secr v. Franeker.  in conv en reconv.       ....de verklaring 

gedaan in zekere remonstrantie door gedaagden; d.d. 4 sept 1602; en in het 40

e

 artikel gedaan 

verklaart beide partijen niet ontvangbaar..... 

 

Pibe en Sibrand Martens voor zich en c.d.r voor Johannes Martens; en Reem Martens hun 

broer en zuster;   CONTRA    Bauck Epe dr.         In Factis. 

 

530. 

Johannes Syurds te Harlingen impt   CONTRA   Johannes Suffridi als cur. over Syurd en 

Pieter Johannis Syurds kinderen en interv. voor Eelcke Jacle zn. ged.   Het  HOFF verklaart 

de impt mede erfg van Anke zijn dochter; en cond de gedaagde een derdedeel van de 

goederen nagelaten te laten volgen om daarvan het vruchtgebruik tijdenz zijn leven genoten.... 

etc. 

 

13 december 1604. 

Wijbe Lamberts burger in Franeker; vanwege zijnnhuisvrouw; en als volm van de andere erfg. 

van Jacob Claas hun vader; Tr.    CONTRA    Monck, Watse Mollema wed.   ... verklaart de 

sententie executabel   tot de helft van vier g.gld en voorts niet ontvangbaar; 

 

Dr. Augustinus Polman CONTRA Jfr Dorothea van Aylva; POINCTEN:   1. Oft Dr Polman 

aan Sibrant Bonga gesonden heeft door Jacques Vredeman oft Take Minnes 175 lb (ponden) 

2.  Wat penningen en waarom Bongha meer van Polman selffs heeft ontvangen en waartoe die 

beheerd zijn. 

3. Oft Dorothea niet gezien en geweten heeft van dit verschot, oft zij Bongha gewacht heeft 

henlieden aan het geld geraakt waarmede hij haar zo klederen en en te betalen (?) bij jonge 

dochters en bij anderen plaatsen ...... 

4. Hoe oud Bonga was toen hij zijn huisvrouw te echte vroege. 

5. Of hij niet gehijlckt was doen hij de missieven met B en C bij de 9

e

 en 10

e

 artikelen van de 

impts positien overgelegd, heeft geschreven; en hoe lang hij zijn huisvrouw doen gehad 

hadde.  6. Oft onder Bonga de oude brieff berustte en die te recouvreeren, ende waaruit 

dezelve is spruitende.    

531. 

Albert Pieters en Ints Jelle dr te Steens; impt     CONTRA     Pieter Claas onder de klokslag v. 

Leeuwarden; ....... de ged de impt te betalen de somma van 100 g.gld.   en twee derdeparten 

van 20

e

 halve dalers;  

 

Gerke Pieters Sickema burger en koopman in Leeuwarden; voor hem en vanwege Pieter 

Sickema zijn broeder als conj. pers en c.d.r.   CONTRA   Otto en Jan Allards zonen. .......om 

tot verzekering vn het akkoord dit met hun handtekening te bevestigen.... overigens niet 

ontvangbaar. 

 

Dr. Augustinus Polman en Tetke Tadema e.l. impt.    CONTRA     Jfr Dorothea van Ailwa, 

interv onder hypt. van goederen en renuntierende Sc. ben. Vell. voor Sibrand Bongha haar 

zoon.    

 

Het  HOFF cond de ged. om de impt te betalen de somma van 240 g.gld.  voor de originele 

gedaagde aan Jacob in Antwerpen betaald, en veertig gelijke guldens aan Jacques Vredeman 

vordere gedaagde, uitgekeerd, met schaden etc sedert de litecontestatie. 
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Nota:Dat de poincten van offitie op de vorige pagina zijn gesteld. (530) 

532. 

Abraham Sibes te Kollum voor hen en zijn huisvrouw;     CONTRA    Jacob Schouten binnen 

Leeuwarden.    Het HOFF ontzegt de impt zijn verzoek..... 

12 dec 1604. 

Simon Simons als voogd van Gertke Dirks zijn huisvrouw.   CONTRA   Feitse Simons.      

Het  HOFF gezien de akte waarbij dr. Suffr. Nijenhuis aangenomen heeft de ged. ad litum te 

antwoorden, bij gebreke vandien, dat HOFF solde mogen recht doen verstekt de gedaagde van 

antwoord en condemneert Nijenhuis geoccupeerd hebbende voor de gedaagde de impt te 

betalen 212  LL (pond) en 15 stuivers, 2 penningen met schaden etc. 

 

13 dec. 1604. 

Hidde Jans de pachter en ontvanger te Dokkum voor hem en als last en procuratie hebbende 

van Popke Buma; aldaar      CONTRA     Reiner Annes burger in Leeuwarden. Te compareren 

voor de commissaris; POINCTEN: 1– Hoe veel grondpacht Popke Buma jaarlijks competeert; 

uit des gedaagdes huizinge.     2– Wat bescheid Buma of zijn voorzaten daaraf hebben 

(hadden?)   3– Oft het extract copielijk vertoond, in zijn gedaagdes positie neffens 28 stuivers 

jaarlijks grondpacht niet accordeert met zijn, Buma's penninc protestatie. (533.)   4– dezelve 

copie met de principale te vergelijken 5– Hoeveel jaren grondpacht de ged. aan Buma 

schuldig is.  6– Oft de stede van de vs. huizinge is aangebracht onder Gerkes zate; volgens het 

extract met AB in des impt reprochen verhaald. 7– Hoeveel de impt en zijn voorzaten van de 

zelve steed als schattinge hebben ontvangen.  8– Ende daar af des impt's en zijner voorzaten 

bescheiden ende registers te (vorderen?) 9– Hoeveel jaren zulks heeft geduurd.    

 

Lolle Piers te Oudega voor hem en als voogd van Janke Buwe dr. zijn huisvr. en c.d.r    

CONTRA Anne Jacobs en Aagh Sibolts dr e.l. te Koudum.  In Factis. 

 

Gerben Pieters voor hem en als voogd van Trijn Tijs dr. zijn huisvrouw, c.d.r   CONTRA    

Reyn Itses (Itsen) voor hem als man en voogd van Lolck Lolle dr. zijn huisvrouw, en c.d.r. 

onder verband van Goederen. .......rejecteert de exceptie......   

 

534. 

Offke en Jelger van Feitsma Reducenten    CONTRA    Jfr Emerentiana van Grombach en Jfr 

Susanna van Meckmans gereduceerden.    HET  HOFF verklaart de reducenten bij de baar 

niet bezwaard. aangaande de 21 g.gld jaarlijkse rente bij Jfr Susanna van Horion ontvangen; 

mitsgaders de 500 g.gld Hessel van Meckmans besproken door Lucia van Grombach zijn 

grootmoeder; en te guarand nopens de schulden opgelegd bij Hessel van Meckmans; voor het 

echt met Jfr his Feitsma, gecontraheerd; des dat de reduceerden voor hun quota worden 

geholden bij provisie de reducenten belangende; en de schulden van Balthasar Henricus 

metterdaad te guaranderen onverkort in alles haarlieden hun recht dienaangaande bij nieuwe 

instantie, tegen elkanderen; zo zij bevinden zullen. En zolange de anderen pointen in questie 

te moeten doende ter zake (van de) verhaalde baar, ende van nieuws recght doende 

condemneert Emerentiana van Grombach tot genomen profijt van haar voor de ene en en de 

reducenten sampt Jfr Susanna van Horion voor de amdere helft weder in te brengen; de 1800 

rijksdaalders van 46 (!) strs het stuk met de anderen vandien sententie van een duizend drie 

honderd en 4 Cer. gld. twee stuivers, tot 14 dec 1602 verschenen mitsgaders hetgeen dat 

bevonden zal worden der klederen ten processe gemeldet, bij Emerentiana van Grombach 

gegeven Jfr. Barbara van Horion haar kindskind, met de interesten vandien;  

Ende compenseert ad conventionem qualitatem d.... pretentien bij partijen wederzijds 

geproponeerd, ter zake van de opgekomen goederen, van Scipio van Meckmans, ende Jfr Em. 
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van Grombach, verklaart dat Jfr E. v. Grombach daarboven zal ontvangen en genieten, uit de 

overgewonne goederen, ter somma van 1250 car. gld. tien stuivers 8 penningen; en met 6 

g.gld jaarlijkse rente verkregen aan haar huis te Beetgum; mits restituerende tot genomen 

profijt als voren de toehaake van 84 gelijke g.glds; met de interesten vandien;   Ende stellende 

uit die guederen vermogens hun respectievelijke huwelijkscontracten Jfr Susanna van Horion 

(zal) ontvangen en genieten 2417 Car gld.  16 strs en deducerende 1418 car. gld 13 strs; des 

dat onder de voorgaande drie sommen van 1253 lb.   sampt 2417 lb. ende 1418 lb. (ponden) 

13 strs zijn begrepen de interesten tot den 14 dec 1602. verschenen. alles onder deductie van 

alsulke penningen uit de goederen tot den sterfhuize bevonden, heeft ontvangen en genoten.  

En na deductie hetgeen voren is verklaard, uit de ad gue.... ontvangen en genoten te stellen 

worden ende als meer zal komen af te trekken in exfr....    tot oorzake van vordere intersten, 

mitsgaders de schulden van Tijalling Douwes tot 500 g.gld Geert Rienks te Dokkum tot 350 

g.gld.  ende Bronger Brongersma tot 500 gelijke guldens; ende anderszins zal het restante van 

de overgewonnen goederen bij de reducenten met Jfr Susanna van Horion voor de ene en Jfr 

Em. v. Grombach voor de andere helft getauxeerd en genoten worden.  Tot allen hetselve 

partijen respectievelijk mede condemnerende.  En verklaart de reducenten bovendien tot hun 

genomen eis en conclusie niet ontvangbaar. onverkort nochtans bij nieuwe instantie hun recht 

nopens het R...... bij Feds van Horion van Goeitsen, meier van partijen, gehaald mitsgaders de 

200 rijksdaalders en de 25 Koerfurster guldens die Frans van der Lith zou hebben ontvangen, 

sampt 20 car. gld ingehouden van de 800 volgens de atterstatie van 31 okt 1600 te processe 

vertoond.  Item de gouden ketting met de klederen en de zilverwerken bij Jfr Suzanna van 

Horion van Jfr Emerentiana v. Grombach ontvangen; eensgelijks beholdens Jfr Emerentiana 

haar recht nopens de twee brieven van obligatie, de eene tot 500 g.gld en de andere tot 550 

g.gld uit het sterfhuis van Grombach ontvangen volgens de annotatie van Scipio van 

Meckmans.  alsmede Jfr Susanna van Horion haar echte huisvr. tot de legerstede van Hessel 

van Meckmans mette graffsteen vandien, daar en zo zij lieden respectievelijk vernemen zullen 

te behoren en partijen as verste haar defensien ter contrarie te continueren en om redenen 

compenseert de kosten. 

(535) 

Kempo Claes als stiefvader en cunjuncta persona van Trinke Juke dr en c.d.r.   CONTRA   

Harmen Pieters   in Factis.   

536. 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland bij Leeuwarden; als last en proc. van Claas Dirks te Nijkerk; 

en Imck Dirks zijn zuster te Bilgaard.    CONTRA   Douwe en Harmen Lyuwes gebr. te 

Nijkerk in Dongeradeel.   In Factis. 

 

Jonker Rienk van Dekema voor hem als hoofd en Johan Persijn als Adjunct van Dekema 

Compagnie, geass met Jfr. Margaretha van Loo wed. wln George Rattaller; in leven president 

van het  HOFF te Utrecht; Jfr Ida van Loo wed J.Rattaller; en Jfr Anna  Roussel; wed Paulus 

van Loo voor haar en als moeder en wett. voorstander van Albert an Loo haar zoon; Jfr 

Machteld van Loo, wed Johan van Roorda; Jfr Margaretha van Loo wed dr. Christoffel van 

Aarnsma; caverende  en onder Ben. S. C. Vell voor Jfr Maria van Loo en Jfr Hester van Aylva 

hun zuster, resp nichte, Jfr Gratiana van Zwieten wed van Philips Rattaller; voor haar 

kinderen bij de vs, Philips; Jfr Catalina van Goes, wed van Dirck van Lewe(n) en Jfr Maria 

van Loo allen mede veengenoten van dezelve veencompagnie.     CONTRA           Gelis 

van Soutelande   Baljuw te Naaldwijk; Jonkheer Dominicus van Wijgaarden te (Rijn-) 

Zaterwoude en Jfr Josina van Dorp te 's Gravenhage gedaagden en gecontumaceerden. 

Het  HOFF gezien de citatien verklaart de gedaagden contumax en condemneert de 

gedaagden in de kosten ende admitterende de impt hun vermeten te .......... 

 

Goris (?) Cornelis te Berlicum voor hem en voor Janke Cornelis dr. zijn zuster en voor de 
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kinderen en erfgenamen van Trijn Cornelis dr. en als het recht hebbende van Martien Cornelis 

dr zijn zuster.    Het  HOFF houdende het instrument d.d. 26 maar 1599 voor bkend cond de 

ged te betalen de impt de somma van 400 g.gld. de eerste mei 1603 verschenen salff deductie 

van 300 g.gld daarop betaald; nog 400 gulden de 1

e

 l.l. mei verschenen ; en voorts alle 

volgende eerste meidagen nog telkens 400 car. gld. tot de gehele inhoud van het instrument 

betaald is. alles met schaden en interesten...tot de volle betalinge. 

 

Wpke Gerkes en Aalke Jans dr. e.l in Leeuwarden;    CONTRA    Johannnes Jacobs en Hid 

Everts te Hitsum ged en gec.     Het  HOFF houdende de overgelegde obligatie d.d. 20 juni 

1602 voor bekend, cond de ged de impt te betalen 532 c.gld en 4 strs.  onder deductie van 65 

car.gld 4 strs; met schaden en intersten   tot de volle betalinge van de 532 LL en 16 strs. wordt 

gesur.... totten 1

e

 mei naastkomende en cond. de ged. in de kosten.    

 

538.   

Broer Claas te Sibrandahuis    CONTRA   Sibolt Hanszn te Waaksens voor hem en Anna 

Rintse dr zijn huisvrouw. .... verstekt de gedaagde.....  houdende de brieven van 5 mei 

lestleden voor bekend, .... cond. de gedaagde te betalen 23 ½ dalers aan de impt met schaden 

en interesten. 

 

Pieter Takes mede crediteur van Wln Tyerck Teetlum Req.    CONTRA    Mr Lambertus 

Adriaans   In Factis. 

 

Frans Jarichs binnen Franeker applt   CONTRA   Watze Peima voor hemzelf en als cessie 

hebbende van Andries Tonis.    In Factis. 

 

Ferck Johannes te Hantum.     CONTRA    Obbe Johannes voor hem en als proc hebbende van 

Beits en Gaats Johannes drs; als erfg. van Johannes Obbes; hun vader onder Engwierum. en 

Anna Gerrits gedaagden.    In Factis. 

 

Jfr Elizabeth Rattaller    CONTRA    Jfr Genoveva   Rattaller;   Rejekterende de exceptie. 

 

539. 

Somon (?) Jacobs te Lions als man en voogd van Griet Pieters; als conj. pers. en c.d.r. voor 

Atke en Anke Pieters drs. zijn huisvrouwen zusters    CONTRA   Pieter Ryurds; te B.....  ged 

en gec. Het HOFF verstekt de gedaagde. 

 

Hylck Gerke dr voor haar zelven    CONTRA    Bocke Douwes Abbema deurwaarder van 

dezen Hove   .....niet ontvangbaar.... 

Uit 10 oktober 2002.  ( + 1e  corr?) 

gecorr 12 mei 2008    14 mei '08 
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HOFF 16707  Oude nummering HOFF  YY 21. 

 

Pag 1. 

DE EERSTE RECHTDACH  IN DEN Jare 1605 is geweest den 12-den Januarij. 

 

Focke Joachims als soon en conj. persona van Anna Douwe dr. nu cranck zijnde en c.d.r. 

CONTRA  Edsart van Grovenstins, Grietman van Menaldumadeel  

Het HOFF ord. partijen te compareren voor mr. Jukama, voorgaande commissaris, die hen zal 

verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 

POINCTEN : Oft Pauwels Joachims het geweer in kwestie heeft toebehoord. 

Oft Anna Douwe dr. na de verkopinge recht ende overdracht van Douwe bekomen heeft tot 

cooppenningen van het geweer in questie. -Oft Anna de vs Douwe daarvoor gecontenteerd 

hadde.  

 

Jantien Gerrijts dr. nagel. wed. van Laurens de Veen, als naaste bloedverwant van Mathijs 

Rommarts. Req,   CONTRA  Dr Joannes van den Sande Raad Ordinaris 

in den Hove, Gatse van Andringha, Dr. Laurens de Veen Adsessor van het Vriesche Nassause 

regiment, Johan Heemstra ontvanger van de geestelijke goederen in Frld; ende mr Johannes 

de Roy advocaat voor den Hove. Gereq. Het HOFF ord. mr. Laurens de Veen een der 

gereq. Om hem te laten authoriseren over Mathijs Rommarts en zijn goederen, alzo 

absolverende de andere gedaagden… 

Pag 2. 

16 jan 1605. 

Jacob Lykles burger v. Leeuwarden; en schipper op het veer tussen Leeuwarden en Dokkum. 

CONTRA  Jr. Upke van Bourmannia voor hem en de andere knn. van wln. Gemme 

van Burmania.; Tyaerd van Aylva Grietman van Dantumadeel; J. Ulbe van Aylua zijn zuster?; 

Feye van Heemstra de olde tot Oenkerk; voor hem en als volm. van Take van Heemstra zijn 

broeder, en Jfr.Atke van Schonenberg als mede erfg van wijlen Doetthien Heemstra;         

IN Factis. 

17 jan 1605. 

Haie Hans zn   CONTRA  Dr Idsart Ens.   T’HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. 

 

Jan Claes zn te Beetgum als volm van Syoucke Syouckes, impt.  CONTRA 

Jelke Jans tot Achlum,  IN factis. 

 

Epo Jans zoon Barles als volmacht over de kinderen van Pieter Jans in leven mede gewoond 

hebbende tot Dokkum, sampt Jacob Jacob als volm end recht? hebbende van de goederen en 

crediteuren van deselve Pieter Jans,   CONTRA  Anne Reiners tot Dokkum. 

Het HOFF verklaart de gedaagde met heur persentatien te mogen volstaan, en dien volgende 

alsnoch op het verzoek geeist. En de impt. in de kosten van het Intendit.  

3. 

Jan Pieters van Menaldum en Trijn Lamberts e.l. burgers in Leeuwarden. Appellanten. 

CONTRA Abraham de Marees Koopman te Amsterdam. Het HOFF verklaart de appellant 

bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Lyuwe van Jukama Rd Ord. Voor hem en als man en voogd voor Jfr. Tiedke van Burmania 

zijn huisvrouw,  CONTRA Jfr Margaretha van Botnia wed. wln. Rienck van 

Cammingha, en Jacob van Marssum ged. IN factis binnen 6 weken. 

 

18 jan 1605. 

Lyuwe Boelis Secr. van Achtkarspelen voor hem en als voogd van Anna Lyuma zijn 
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huisvrouw;   CONTRA   Aebe Allema tot Collum. 

Het HOFF cond. de gedaagde voor zover hij erfgenaam is van Lou Allema, ende Elsien 

Phaesma zijn vader en moeder, om de impetrant te betalen zijn contingent van de somma van 

796 g.gld en 14 strs; salff deductie naar advenant hetgeen daarop betaald is, met de schulden 

ende interessen door het ontberen vandien gehad en geleden, nog te hebben en te lijden tot de 

volle betalinge ende om redenen de Hove moverende compenseert de kosten.  

5. 

Jacob van Loo deurwaarder van de consumptien,  CONTRA Geert Jans dr. de huisvrouw 

van Douwe Wopkes wonend aan Lieve Vrouwenparochie.   Het HOFF cond.. de ged de impt 

te betalen de helft van 58 g.gld; etc…. en voor de rest niet ontfanghbaar.  

 

Buwe Claass  CONTRA Joannes Hemstra    In factis,   binnen 2 maanden peremptoir. 

 

Jan Pieters voor hem en zijn huisvrouw,  CONTRA  Tyetske Johannes op 

Koll.zwaag. IN factis binnen 2 dagen peremptoir. 

 

Jacob Jans wonende te EE, als voogd van Trijn Eye dr zijn e.h. en c.d.r.  CONTRA 

Sytse Claass tot Engwierum, voor hem en als voogd voor Sibrich Wolters dr zijn huisvr.; en 

het recht hebbende van Anna en Ael zijn huisvr’s zusters.  In factis, binnen 2 dagen…(etc) 

6. 

Hein Gerloffs tot Irnsum  CONTRA  Hile Focke Dr. voor haar en als erfg van 

haar zuster en broederen overleden zijnde, met authoriteit voor zo vele zij van Thonis haar 

man, ende adsistentie van Jets Jelte wed. voor haar en haar knn bij Jelte. Geresumeerd de 

proceduren bij Jelte Rienks haar curator.  ..niet bezwaard…. 

 

Minne Lyuwes Mollema voor hem en als leg. adm. over Otte zijn impotente zoon bij wijlen 

Ida Otte dr. en Dirck Hillebrandts, mede gedeputeerde der staten van Friesland, als leg. adm. 

over zijn kinderen bij Wln Aalke Minne dr. zijn e.h. CONTRA    Trijn Nanne dr wed 

van Jan Jans, en Johannes Jans cum uxore als pricipale en Nanne Jans te Franeker, Tyebbe 

Jans tot Medum en Claes Jans tot Janum.… cond. de gedaagde aan de impt te betalen zijn 

aandeel van 60 g.gld. 

7. 

Gijsbert Jans en Auck Pieters dr e.l te Leeuwarden, van wegen Sytske Dirks Gijsberts voor 

dogter (?) bij wijlen Sijtse Rienks, in echte getogen.  CONTRA  Elisabeth Rattaller.  

… de ged te namptificeren 100 gld….. 

 

Mr. Jan de Salle als voogd van Sara Abrahams zijn huisvrouw, als universeel erfgenaam van 

Leve (Leeuween?) en en Margaretha Luities haar achterzuster, CONTRA Arend Martens als 

erfg. van Jan Willems. (pag. 8) Coebrugge;     Het HOFF doet te niete het vonnis van de 

Nederrechter, en bij nieuwe sententie, recht doende cond. de geappelleerde, originaal 

impetrant, te betalen eenenvijftich car. en 5 strs; en 8 penningen, 10 Car. gld 10 strs; met de 

interessen etc sindsdien gehad en geleden (etc) en voor heet overige op enige punten na niet 

ontvangbaar.  

 

Epe Jacobs Jukama als cur. over Aeltien Gerloffs dr.; impt  CONTRA   Nanne Jans burger te 

Franeker. ……te betalen de somma van 200 g.gld; aan de impt; met schaden en intressen… 

etc. 

 

Dr. Otto Swalue impt  CONTRA  Johannes Heempstra op het Heerenveen 

De gedaagde te namptificeren 120 g.gld; en ten principale in factis. 

 

Ebel Dirks te Sneek impt  CONTRA  De magistraat van Franeker 
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intervenierende voor, Epe Jacobs Jukema, en Oeds Wybes.  Het HOFF ord de gedaagde de 

impt te betalen de somma van 100 dalers als termijn allerheiligen lestleden, verschenen, met 

gelijke honderd dalers allerheiligen aankomende, totdat de somma van sevendehalf honderd 

car. gld betaald zullen zijn. Met schaden en interessen etc.  

8. 

23 jan 1605. 

Marten Jansen als volmacht van Willem Tijssesn, als erfgenaam onder benificie van 

inventaris, van wijlen Tijs Jans, impt in conventie en gedaagde in reconventie,  

CONTRA 

Joost van Herma en jffr. Ties  (Tiets?) van Dyckstra, e.l. ged. in conv en impt en reconventie. 

Het HOFF cond. de gedaaagde  aan de impt. te betalen de somma van 390 car. gld; met 

schaden en interessen etc. en verder niet ontvangbaar;  

 

Mr Poppe Jellis als volm. Van Rienck Syeurdts, applt; CONTRA  Claes en Adam Frans,  

Het HOFF releverende de appellant en de requirant tegens voorgaande apPOINCTEN, en 

verloop van tijden attenderen hun libel over te leveren, voor de volgende rechtdach, na 

vastelavont, en bij gebreke van dien verklaart de appellant …..ende cond. de appellant in de 

kosten van het proces.  

 

Offke Hoitsma tot Minnertsga, impt in conv en ged. In reconv.  CONTRA 

Wijbe Jans dorprechter, Aucke Hylckes, en Sytse Sybolts mede ingezetenen, van den dorpe 

Oppenhuizen, voor hun zelven en als volmacht voor de andere ingezetenen; aldaar  

Het HOFF wijst partijen reconventie voor Hillama, voorgaande commissaris binnen 2 

maanden peremptoir, voor alle dilay, ende in reconventie….. 

Pag. 9. 

Douwe Abbes Burger in Harlingen,   CONTRA  Rinner(t) Harings voor hem 

en vanwege Jelk Reimers zijn moeder, samt de mede erfg. van wln. Haring Fongers; zijn 

vader, mede in de name van Rein Itsens en Hille Wopkes geapp. 

In Factis  

Watse Douwes, appellant, resp apelleerde,   CONTRA  Sibrand Willems ten 

Irnsum, voor hem zelven en als vader en wett. voorst van Lijsbeth, Merck, Hidke, Syouck, 

Trijn en Willem zijn kinderen bij Mints Mincke ? dr echtelijk getogen; en caverende de rato.  

Het HOFF acht beide partijen bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En om 

redenen compenseert de kosten.  

 

Pier Johannes Tania wonenede tot Belkum, als door cessie het recht hebbende van Jarich Rens 

zn. impt.;  CONTRA  Syurd Minnes tot Belckum.   Het HOFF cond..de 

gedaagde de impetrant te betalen de helfte van 50 g.gld; met schaden etc.; tot de volle 

betalinge, onverkort de huisvrouw van de impetrant nopens de andere helfte haar recht tegen 

gedaagde zijn huisvrouw , zo zij leveren zal en cond. de impt. in de kosten.  

10. 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden,  CONTRA  Nanne 

Andries te Utwallingerga (?)  Het HOFF verklaart de leveringe aan de gedaagde wel en 

terecht gedaan te zijn en condemneert de gedaagde in het onderhouden van dien; en hem 

voorts de somma van 10 g.gld te betalen; condemnerende de gedaagde niettemin in de kosten;  

Na een streep staat daaronder toegevoegd: (ondermeer)   Het HOFF gehoord de verklaringe 

van Thonis Thonis te Harlingen …….   Niet ontfangbaer 

 

Lijsbeth, Aaff en Peter Jans dr. wonen te Staveren geass. Met Simon Pieters olde 

burgemeester, en capiteyn van de burerije, van Staveren en Jan Johannes burger aldaar. 

CONTRA Jacob Taecke dr, wed wln Allard Jans, in leven burger te Staveren; 

geadsisteerd met Hamme Thomas burgemeester. …… niet ontfangbaar… 
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24 jan 1605. 

Syrck Rens tot Dolsterhuizen applt CONTRA   Sijmen Mellis aldaar, als cessie en 

transport hebbende van Cornelis Sijmens.    Door het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard. 

Pag 11. 

Molle Sibrands burger in Leeuwarden, als voorm o.d. weesknn. van Femmeken Jans dr bij 

Roeloff  Jurgiens ? haar man getogen en leste huisvrouw van Tonis Tammens, burger en 

Lakenkoper in Leeuwarden, als recht van scheiding van de vs Tomas hebende;  CONTRA 

Tsiomme Johannes tot Ee in Dongeradeel.  

Het HOFF gehoord de eed van Tonis Tammes tot verstekinge van des Impetrants aangeven 

gedaan, cond. de gedaagde (aan) de impt te betalen de somma van 78 g.gld; en 14 strs. 8 penn. 

Met de schaden  etc….. 

 

Harmen van de Wolde burger ende koopman te Dordrecht, impt  CONTRA 

Anna Jans dr e.h. van Albert Aarends zoon Harderwijk nu maiorum zijnde, geresumeerd ende 

geadprobeerd hebbende de proceduren bij Jan Kempes haar stiefvader gesustineerd; ged. 

Het HOFF verklaart de impetrant nopens de eene helft van de geeiste 900 Car. gld tot zijn eis 

ende conclusie tegens de gedaagde niet ontfangbaar, ende cons hem mede in de helft van de 

kosten van procederen, tot ’s HOFFs Taxatie. En doende recht op de versochte pervisien, 

cond. de gedaagde … te namptificeren de anderde helfte van de negenhonderd car. gld; en 

gedogen dat die onder genoegzame cautie, de restituendo, (indien sulks bevonden wordt) bij 

de impt gelicht te worden, en ten principale in factis.  

Pag 12. 

Tyerck Tyercks burger der Stede Harlingen als man en voogd van Remme Auke dr , 

caverende de rato;  CONTRA  Annius Austrophorus en Pieter Jacobs, wonende 

in Leeuwarden;   Het HOFF cond. Pieter Jacobs een der gedaagden te betalen 270 g.gld; 

onder deductie van hetgeen daarop betaald is, met de interesten etc. en betreffende A. 

Austrophorus mede gedaagde niet ontfangbaar.  

 

Rommert Dyurres wonend in Wolterswolde;  CONTRA  Lyuwe Jans als man 

en voogd van Auck Sinda zijn e.h.;  …niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Holke Jaitses , applt  CONTRA  Lol, Jans wed. voor haar kinderen en als 

moeder en leg. adm. over haar kinderen bij wijlen Janis Aukes (Aulus?) getogen.   IN factis. 

 

Kempo Tabes als curator van Hans Taeckes impt;  CONTRA  Harmen Jans tot 

Beetgum en Claes Martens tot Dokkum. Ged.  In factis. 

Pag 13. 

Adriaanke Jacobs dr wed van Wijlen Jan te Wijk, de jonge voor haar en als erfg ex testamento 

van wln haar man. Req. CONTRA  Griet Jelderts dr wed van   ….erk Pieters, 

voor haar zelven sampt Jelk Rennerds dr ende Cornelis Claes vanwegen zijn huisvrouw, c.d.r 

daarvoor, en onder verband van goederen, en als volmacht van de andere erfg. van Dirck 

Pieters.  In factis voor voorgaande commissaris. Binnen 2 maanden en voor alle dilay. 

28 jan 1605. 

Thomas Jacobs tot Balck applt CONTRA  Lykle Mirks tot Mirns (?)  niet 

bezwaard bij het vonnis van de mederechter. 

 

Hessel Aarends tot Wommels gersumeerd de proceduren van Aarend Fongers; Req. 

CONTRA Simon Simons, als voogd over Syeuck Fongers zijn huisvrouw, en cav de rato, 

em Wijm Ockes beide burgers te Dokkum…….. niet ontfangbaar….. 
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Pag. 14. 

Fedde Rinkes tot Jelsum  CONTRA   Luitien Tsietses binnen Leeuwarden. 

… te betalen de somma van 60 Car gld met schade etc… en compenseert de kosten. 

 

Foppe Douwes vanwege zijn huisvrouw, en cav. De rato, en voor Pieter Eut…..inus ? als 

voorm van Grietien Jacobs dr en c.d.r voor Jacob res, de proc bijd de vs Jacob gesustineerd. 

Het HOFF  cond. de gedaagde uit de plaetse akwaer die gastkamer is geweest, van het 

convent der Berginen(!) binnen Staveren, breder in de processe uitgedrukt te betalen aan de 

impetrant twee Rijnsche guldens jaalijks (in marge II jaarlicks) met de achterstallen van dien, 

sampt schade en interessen, door het ontbeeren gehad, en  te lijden, te hebben en te lijden die 

dit jaarlijks van de vs 2 rijnsguldens, ende 15 botiens, comende tot pervijsie van de Pastoor 

binnen Staveren, die in sijn plaatse gesuccedeert is; ofte andersins te gehengen ende te 

gedogen dat de impetrant de plaatse sal mogen gebruiken ende genieten, ende hem te betalen 

de schade en de interessen die hij door inwillinge vandien gehad heeft; en om redenen 

compenseert de kosten.  

 

Pag.15. 

Jan Pieters zoon tichler wonende te Beetgumermuelen, impt CONTRA 

Hendrick Taco zoon burger en lakenkoper binnen Harlingen; voor hem en vanwege Anna 

Rintse dr zijn huisvrouw,  Het HOFF .. verklaart de eiser niet ontvangbaar.  

 

Jan Reileffs tot Lutkewierum,  CONTRA  Watse Tsialkes van Beers als 

geauth. Curator. Over Ate Ates, olt over de 21 jaren, met deselven geadsisteerd; ….door het 

vonnis van de Nederrechter niet bezwaard…. 

 

Pag. 16. 

Jan Isbrands voor hem zelve en voor Rienck Wybe dr zijn e.h.;  CONTRA   

Rennert Jans Mellema gedaagde,  Het HOFF cond. de gedaagde de impt te betalen 150 g.gld; 

met de schade etc…  

 

Anske Piebes voor hem en het recht hebbende voor wijlen Jacob Pieckes zijn overleden 

broeder (?).  CONTRA Jurgien Pijbes tot Hijum;  IN factis binnen 2 maanden. 

 

Hendrick Wybrands Oldendorp en Maike Hans dr e.l. binnen Leeuwarden;     CONTRA 

Peter Bonnes burgemeester in Sneek.  De impt te betalen 257 g.gld …….. sedert de 

litescontestatie, gehad en geleden.  

 

Johan van Sichem als voogd van Eeltgen Benedictus Oedsma, zijn huisvrouw, en c.d.r  

CONTRA IJsbrand Gravius geappelleerde; Te compareren voor Haringsma die hun zal 

verenigen indien hij kan indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie. 

(Pag 17.) Wat bedragen de kosten van de executie, verhaald in de sententie van de 27

e

 okt 

1597. bij de impt in zijn replijk onder de letters BB overgelegd, indien die alreede getauxeert 

was, of andersins…..   mochte zijn. Indien niet, te vorderen die declaratie, deselvenkosten van 

van de executie niet behoorlijke diminutien daartegens gesteld. 

 

Otte en Jan Allards zonen Heyxan, gebroeders,  CONTRA Jenke Jenkis en Anna Otte dr 

e.l te Winsum. Het HOFF doende recht op de versochte pervijsie, cond. de gedaagden onder 

den Hove te namptificeren 324 g.gld; ende te gedogen dat die ander genoegsame cautie de 

restituendo bij de Impt gelicht zal worden.  

 

29 januarij 1605. 

Aarend  Aarendsma  Impt CONTRA   Hessel van Feitsma,  … te namptificeren 700 g.gld…. 
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Dr Hector Reen Adv, van dezen Hove, en Merk Jensma als voogd over Jelke Reen zijn 

Huisvrouw, als mede erfg. van Jfr. Rijntien Douma (Demnia?) hun grotemoeder * (1

e

 keer). 

CONTRA   Ida Baard, tegenwoordige huisvrouw van Pibe Martens. En Douwe van Sytsama, 

grietman.  (Pag. 18.  ) van Idaarderadeel.  Geen dictum. 

 

Reenck Gales voor hem en als man en voogd van Trijn Gaicke dr zijn huisvrouw, applt 

CONTRA Botte Aedgers (Epkema?) te Bolsward als man en voogd van Hylck Gale dr 

Syeuck Gake dr voor haar zelven en Simck Gale dr te .onleesbaar.. wed van Marten Freerks, 

adproberende hetgeen bij haar man in dezen is gedaan. Het HOFF verklaart de appellant bij 

het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Pag. 19. 

Jan Andries en Geurt Schelte dr te Kollum,  impt  CONTRA  Gerrijt Henricx, en 

Uulck Pieters dr. e.l.; te Surhuizum.   Aan de impt te betalen 211 g.gld mits stellende de impt 

genoegzame cautie… 

 

Yd Wopkes burger in Leeuwarden,   CONTRA  Anna Wijbe dr, wed van 

Pieter Hoochlander, te Sneek, Jacob Pieters Hoochlander aldaar, Jelk Pieters dr huisvrouw 

van Coert Nederhoff, binnen Leeuwarden, en Elbrich Pieters dr te Sneek.  IN factis. 

 

Dr. Suffridus Nijenhuis suppost van de Hove, aals gesubstitueerde volmacht van wijlen 

Willem Walcourts, en executeur van diens testament, ende Franchina de Blocq, in leven e.l. te 

Franeker,  CONTRA  De kinderen van Wijlen Jan Loo en Syouck Abbe dr; 

ende also mediate erfgenamen van wln Ulrich Abbes; en geass met Mr. Martinus ten Hoor, 

hun cur. lit.    …te comp voor de comissaris….. het testament van Willem Walcoerts en 

Francina .. onder het zegel der stad Franeker.  

20. 

Taco Michiels burger van Leeuwarden,  CONTRA Claar Jankes te Barrahuis onder 

Wirdum. En c.d.r. voor Griet Reiners zijn huisvrouw. … de impt te betalen 188 car gld 5 strs; 

met de schaden etc….  

 

Ewout Rijcx burger in Leeuwarden,   CONTRA  Marten Everts te Lekkum.  

Cond. de gedaagde in de kosten voorts in Factis. 

Pag 21. 

30 jan 1605. 

Hans Stemm(?) CONTRA Arentien Ru..gers. … te laten ongemolesteerd en reserverende 

de kosten. 

 

Jan Jans impt   CONTRA  Wobbe Luitiens,  Het HOFF houdende Otte 

Claes ten processe genoemd, voor genoegzaam gedesisteerd, en cond. de gedaagde tot 33 

daalers met schade etc.     

2 februari  1605. 

Sinne Asmus in Doniaga, voor hem en Trijn Gerbrens zijn e.h.; impt;  CONTRA 

Claaske Etis Huisvrouw van Botte Jannis, tot Wolseint (?); Fecke Wijns als vader en wett 

voorst, van zijn dochter bij Ancke Ete dr. zijn overl. Huisvrouw, En Aucke Ete dr hsvr. van 

Heyn Peters. Beide binnen Bolsward. En Aelke Freerks huisvrouw van Gerbrand Simons tot 

Harlingen.  IN factis. Binnen 1 maand voor alle dilay. 

22. 

Mr Gabbe Meinsma en Tyaerd Rienks zn Andringa als voorm over de weesknn van Gerke 

Rheen, ende Syurdke Rienks dr Andringa in leven e.l.;  CONTRA 

Jan Ryeurdts tot Hidaard bij Oldeklooster, gedaagde en gecontumaceerde. …..houdende de 
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obligatie van de 12

e

 nov 1602, voor bekend en te betalen de somma van 100 g.gld.  

 

Jurgien Hendriks burgemr. Der stede Leeuwarden, vorhme en als m.e.v. van Sentie Jans dr 

zijn huisvr.  CONTRA  Dirck Jans tot Wilaard, en I…. Bannes ? ged en 

gecontumaceerd. …. De citatien van verstek d.d. 12 mei 1599 voor bekend … de somma van 

50 g.gld.  

 

Abbe Dirks te Franeker, Fonger Epes tot Lutkewierum, als voogd van Trijn Lamerts dr zijn 

huisvrouw, Cornelis Lamberts tot Harlingen, ende Eelck Lambert Jelgers wed. als usus 

fructuaria, Aalcke haar dochter,  erfg. van van Wijlen Fonger Jelgers Haar man, res. de 

proceduren  CONTRA   Bartholomeus Oldeneel deurwaarder van de Hove.  Het HOFF 

ontsecht de impetrant zijn versoeck, onverkort het weeskind van wijlen Rentie Simers bij 

Jenneken Jacobs geprocreerd; ende de anderen concernerende hun recht en cond. de impt in 

de kosten.  

Pag 23. 

4 febr 1605. 

Jelke Sibes wonende in Optwijsel,  CONTRA    Feike van Herbranda, grietman van 

Achtkarspelen als volm. over de weeskinderen van Haie Herbranda, zijn wijlen broeder, en 

Fedde Breutichs pro se en … geappelleerden.   IN factis. 

 

Thomas Pieters burger in Leeuwarden, impt  CONTRA  Holcke Wabbes 

herbergier te Ackrum. Ged. Condenmeert dr. Hette Schingen  tot het betalen van 36 g.gld uit 

een voorgaande verklaring. 

 

Simon Jacobs tot Lions, als man en voogd van Griet Pieters dr; en voor Atke en Auke Pieters 

haar zusters.   CONTRA  Pieter Ryurdts te Beers.  ..in facits. 

 

5 febr 1605. 

Jfr Auck Donia te Bilgaard, als erfg van wln Syrck Donia te Bilgaard, haar vader , res de 

proceduren.   CONTRA  Uupcke van Burmania voor zich en vervangende 

voor Frans en Sipcke van Donia  en Tyerck Ryeurdts Bandts als burgemeeste in Franeker, als 

voormond over Kempa Donia (? De jonge?), ged  …… te reassumeren de proceduren en 

reserverende de kosten tot de latere uitspraak.  

Pag 24.    

19 febr 1605. 

Peter Willems tot Englum, als cessie hebbende van zijn vader.  CONTRA Jan Pieters 

en Rixt Jacobs dr, e.l in Mariegaerde.  Het HOFF rejecterende de exeptie, cond. de 

gedaagde te overgelegde brieven te erkennen of  te ontkennen, en het antwoord binnen 8 

dagen…  

 

Aarend Jans wonend tot Ischenhuizen als cur over Maritgien Epe dr  CONTRA 

Ylcke Annes te Workum  als cur. over Fecke Molles gereq.  

 

7 febr 1605. 

Jacob Laas zn Bilman te Jorwert, Req. CONTRA  Lyuewe Epes als vader van 

Lijsck zijn dochter en in de kwal. geintervenieerd hebbende voor Ulbe van Ailva Grtm, van 

Baarderadeel.   ..de kledinge van het kind…. (Pag 25)  ten processe geroerd te betalen 

37 str voor ijder weke,  en 30 g.gld voor ijder jaar, met schaden etc… 

 

Hector van Aikema en Harko van Aikema gebroeders, Req. CONTRA    Hendrik van 

Oldendorp,  ..rejekterende de exceptie, te antwoorden binnen 2 weken peremptoir.  
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7 febr 1605. 

Lyoloff Buwes tot Hennaard en Simen Jacobs tot Wommels als mede cur. en volmacht resp. 

over de nagelaten weeskinderen van Pete Jacobs tot Wijns bij Bauck Gosse dr; voor hem en 

vanwege Gosse Gerrijts, oudevaer tot Lollum, en Claes Jacobs tot Witmarsum. Als cur over 

de weeskinderen.  CONTRA          Sipke Hoites als cur over Ipcke Ipckes de jonge, als 

erfg onder benificie van inventaris van Ipke Ipkes Algera;     IN factis. 

 

Andries van Albada voor hem en als erfg van heer Wopke van Albada zijn vader. Impt . 

CONTRA  Lyuw van Wytsma de wed van wln. Minne Emingha, en Jfr Doed 

Donia wed. van Oene Wytsma voor haar en de knn bij de vs. Wytsma geprocreerd. En c.d.r.  

voor (pag 26.) Sytske Albada, sampt mr Ludivicus Ens  en dr Gerlacus Foppens hun 

advocaten.    Het HOFF verklaart de excipienten ongehouden te wezen vooralsnog op de eis 

van de impt te antwoorden.  

 

Meije Eelckes Requirant  CONTRA  Pier Hijlckes dorprechter te Winsum.  

… niet ontfangbaar.  

 

Douwe Buwes wonend in Smallingerland voor hem zelven en voor Auck Buwe dr zijn zuster, 

bij Advijs van Mintie Sytses, secr van Geesterland, etc.  CONTRA     Alle Oeds zn 

voor hemzelven en mede vanwege Oeds Alles zijn vader; Mennerd Jans de olde, Mennerd 

Jans de jongen, Meus Claes zoon en Ritske Syurdts als administrators van de benificiale 

goederen in Opeinde, en Jfr Ida van Loo wed Jan Rattaller, en mede vervangende de persoon 

van Jfr. Margaretha Rataller, haar dochter bij de vs Rattaller in echte getogen, en Wolpherd 

van Lezaan in de naam van Wijweke Rattaller zijn huisvrouw. Pag ……….   Het HOFF 

verklaart de eisers eigenaar van 9 hoofden land, in het 2 art van het libellum genoemd, de 

negen hooffden lands affgedeeld toegemeten en affgeslatten en cond. de ged in de schaden.  

22 febr 1605.  

 

Mathias Everardi voormond over de  weesknn van Ael Gijsberts; en Jan Dirks zeepzieder;  

CONTRA Jelle Romkes tot Frewert (Ferwerd?).     Het HOFF gehoord de eed van Dirck 

de zoon van Jan Dirks, als een der impetranten als gehouden hebbende boek, cond.. De 

gedaagde de impt te betalen de somma van 143 car. gld 7 str 8 penn met schaden etc.. tot de 

volle betalinge en de gedaagde in de kosten tot s’HOFFs tauxatie. 

23 febr 1605. 

Peter Aarts en Menke zijn huisvrouw wijnheer in L’warden, impt. CONTRA    Henrick 

Frieswijck (?) wijnheer aldaar, niet bezwaard in het 12

e

 artikel van zijn presentatie en cond 

hem in de kosten.  

 

Hendrick Alberts, coopman in Collum, impt  CONTRA 

Rommert Gerleffs en Hate Obbes deur…? (waerder) der staten van Friesland,  

..rejecterende de exceptie te antwoorden binnen 8 dagen.……..pag…. 

 

Engel Jelle dr wed van Wibrand Brantsum, voor haar en als leg. curatrix van Hans Brantsum 

haar zoon, en mede onder verband van goederen voor haar zoon Claas Brantsum caverende de 

rato.  CONTRA    Pybe Jurgiens en Syeuck Sicke dr. e.l en ged.   De vragen voor zover 

mogelijk peremptoir te antwoorden, reserverende de kosten dienaangaande.  

 

25 febr 1605. 

Peter Harckes als voormond over wln Johannes Gerrijts weeskind, impt  CONTRA 

Obbe Feddes vanwege Mintske Fedddes,als cur over Mintse Gerrijts 4 jongste weeskinderen;  

Rejecterende de exceptien, en cond. partijen te antwoorden;  

………. Pag…….. 
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Aucke Wopke dr huisvr van Hendrick Velsius;  CONTRA    Schelte van Uunghe,  

Voor de commissaris…. POINCTEN:      -Hoeveel landen de ged. zijn olders in Cleiterp 

berongen (?) hebben, ende alsnoch bezitten en of zij daar enige documenten van hebben.  

-Hoe veel sij sedert de jaren sestich en daerna ten aensien van de vs landen oft haer 

gerechtigheid hebben mogen ontfangen, ende oft daarvan geen annotatien zijn geholden;  

Hoeveel landen die van Osinga ende de erfg. van Bieke Atses zn respektievelijken hen 

becrodigen ende beide tevooren weeten? De bestigheid vandien. Mitsgaders het extract van 

den aenbrengh  van den jaer 1511. 

  

26 febt 1605. 

Johannes Syurdts , impt  CONTRA      Uulck Poppes Wijbe Poppes, Isch de wed van 

Anne Popes, voor haar en voor het kind bij de vs Anna geprocreerd,  Sampt Sepck P? epes dr 

als erfgenamen van Poppe Gerloffs hun vader.  In Factis.  

Peter Oeges req.  CONTRA Nolle Hisses geapp.  … de tijd van een maand… om zijn 

presentatie te mogen doen.  

Pag 30 . 

27 febr 1605. 

Franke Peters als last hebbende van de wed en erfg. van Cornelis Jellis de Grietman van 

Stellingwerff Westeinde; resumerende de proceduren;  CONTRA    De procureur en 

Rentmr. Generaal. ….POINCTEN:         ..oft de landen in de processe overgelecht, in de 

extracten van de aenbrengh en bij twee …. Zijn gemeldet ook twee verschillende percelen 

zijn.… welke eigenaars van olds de selve heur hebben becrodigt.  … Hoevele sijlieden voor 

deselve in de Floreen hebben (aan) groticheit. … Oft ook des hangende sedert enige 

veranderinge geschied door wille oft handelingen van de eigenaren. … Hoevele de 

schuitenstallen ende oock de Roedtallen, van  geeren? loop aldaar in de Floreen schieten;  

… Oft ook de Quoten van het dorp aenden ontfanger betalen wordende enige overschoten zij. 

.. Indien ja hoevele,  

 

Eevert Warnkes en Anette Dirks dr. e.l te Collum,   CONTRA   Tzumme Annes en 

zijn huisvrouw, ende mrClaes Cornelis Secretaris in de Rekenkamer.  

In factis. Binnen 2 maanden . 

 

Pag. 31.  

Thomas Thomas wonende in O.L.V. Parochie in conc en reconv.   CONTRA 

Goffe Sijds zn te Hijum voor hem zelven en nals man en voogd van Rinck Dirks dr zijn 

huisvrouw,  Het HOFF compenserende in de geeiste 500 car. gld en interessen van dien de 

1

e

 mei 1602 verschenen, ad concurrentum qualitatem, de termijn alsdan mede verschenen. 

Volgens de akte ten processe geexhibeerd, in date 28 mei 1601; cond. de gedaagde aan de 

impt te betalen de reste van de geeiste 500 gld; te voldoen ende te betalen met interest, 

daarvan genoten, tot de volle betalinge.  

 

..Harmen Harckes burgemeester binnen leeuwarden, als erfg. van Atke Jarichs dr. zijn overl 

huisvrouw, Reme Jarichs huisvr van Rijurdt Bottes, Jantien Jarichs  huisvrouw van Jarich 

Hiddes, Anna Jans dr huisvrouw van armen Pieters, allen erfgenamen van Jarich Wopkes. 

Hun resp vader en grootvader.   CONTRA    D.Suffridus Nijenhuis.  …gehoord de eed 

van Harmen Harckes … cond. de gedaagde de impt te betalen 16 g.gld 8 strs. Etc.  

32. 

28 febr 1605. 

Mr Ocke Broersma curateur over de goederen van wln Jr. Christoffel van Oem, en Uldrik van 

Eessens en Hendrick Oldendorp, als cessie hebbende van Merck Jarichs zoon, destijds 

gewoond hebbende tot Passen…..  ?? en Egbert Carstes Renneman, burger in Leeuwarden uit 

de naam de erfgenamen van Herman Renneman zijn broeder als het recht hebbende van het 
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convent van Helfen…..  ?? in Munsterland, en van het Fraterhuis derselven stede, en onder 

verband van goederen daarvoor desnoods caverende de rato.  CONTRA    Berend van 

Hoornkes luitent kapitien en voor Jfr Elisabeth van Eussum  zijn huisvrouw gedaagde.  IN 

factis. 

 

.. Jels Takes dr. wed. Hans Tyebbes, en als voorst van haar minderjarige kinderen  CONTRA 

F(e)rieske Tseetses tot Sneek.    .. te betalen de somma van 100 g. gld , salf deductie hetgeen 

daarop reeds betaald is… 

33. 

Gysbert Tyuerdts burger en goudsmid in Leeuwarden CONTRA    Hans Hendriks dr wed 

wijlen Cornelis Damus en Jan Frans van der Mey. Als momber over de jongste kinderen van 

Cornelis Damus, en vanwege de andere kinderen. … te betalen de somma van 35 g.gld; etc. 

en cond. de ged in de kosten. 

 

Doitse Jelmers te Kollum, impt. CONTRA Worp Syds zoon. IN factis. 

 

1 maart 1605. 

Eelke Sibbolts dorprechter in Heech als geauth voormomber over Botke Auke dr zijn nichte. 

CONTRA Hylck Sytse dr. onder de klokslag van Bolsward.  In Factis. 

 

Ritske Gerks zn en Rinske Fongers dr e.l te Dokkum, impt in conv en reconventie.      

CONTRA       Gerben Gerrits tot Nijehuis, bij Dockum ged en impt als voren.  

..te betalen de somma van 512 g.gld ; 20 strs; 14 penningen, onder deductie van 300 gld reeds 

betaald, mitsgaders de achterstal van de materialen van de loodsen; en het heck tussen ged. En 

IJe Sijbes; met de schaden etc… 

34. 

Buwe Claass Burger in Leeuwarden als voogd van Trijnke Lambarts zijn huisvrouw, en mede 

het recht hebbende van Griet Tiete dr zijn huisvrouws moeder.  CONTRA   Johannes 

Hemstra voor hem en als leg adm van zijn knn. bij Toontie Willems dr zijn overl. huisvrouw, 

op het Heerenveen.   Het HOFF cond. de ged. De impt te betalen de somma van 16 en 27 car. 

gld. Met de schaden…. 

 

Wilcke Martens als voorstander van Trijnke zijn dochter, erfg. van wln Tyaerd Pieters 

Tyommema, binnen Leeuwarden. CONTRA     Matheus Leeukema tot Wirdum,als erfg van 

wln Marij Elings zijn moeder.  IN factis. 

 

Claes Jacobs te B….  werd cav. Voor Peter Jacobs zijn Broeder, en in die qual erfg. van Doed 

Epe dr. wed van Jan Pieters.    CONTRA   Sibren Jacobs te Aengium in Dongeradeel, als 

voogd van Jelke Jeppema zijn huisvrouw, en Jacob Jeppema.  ..aan de impt te betalen 200 

g.gld , met schaden….. 

35. 

Waling Jans wonende aan St.Jacobi Parochie, als voogd van Anna Pieters dr zijn huisvrouw. 

CONTRA   Hendrick Joris en Anna Balthus, geadsisteerd met haar tegenwoordige man 

Wijtse Pijbes.     In factis, binnen 6 weken voor de commissaris. 

2 maart 1607. 

Reimer Reiners binnen Leeuwarden, impt  CONTRA    Harmen Uulckes als curator 

bonorum van wln Fecke Andles zn.  ..door het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard….. 

 

Anna Reinier Reiners wed. voor haar en voor de erfg van de zelve Reinier, res. de proceduren; 

CONTRA Fecke Feitis geappelleerde, en Take Michiels volgens zijn adsignatie, en zijn 

interesse hem voegende; ….. niet bezwaard ….bij het vonnis van de Nederrechter.  
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Worp Peima voor hem en als conjuncta persona voor voor Tity en Beidske Peima zijn beide 

zusters, gezamentlijk erfgenamen van Sijbe Peima hun vader, en in die qual. res. de 

proceduren bij wln Hepck Hans dr. wed. van Sibe v.s.;  CONTRA   Lykle Elberts te 

Ternaard.  IN factis. 

36. 

Jelle Tyebbes voor hem zelf en vanwege Jets Tette dr. zijn e.h. en als het recht hebbende van 

Romck Romcke Jelle dr. voor de helft erfg. van wln Romck; hebbende het recht van de 

gemene crediteuren van Wijlen Romcke, Reducent.  CONTRA   Ede Iges wed  

gereduceerde.     Het HOFF doet te niete de baer in questie, en bij nyeuwe sententie recht 

doende, condemneert de gereduceerde origenaal gedaagde, de reducent originael impetrant te 

laten volgen de huizinge, schuiren en lande breder ten processe gemeld; bij haar tegenwoordig 

bewoond, en van wijlen Romcke Jellis en Tyeb (Tyb?) Epe dr. affgenomen, mits ontvangende 

bij de verlatinge der selver noch voor alle pretensien eens de somma van 75 g.gld; en 

daerentegens weder aan de reducent overleverende haaer brief van Obligatie, met behoorlijke 

cassie en kwitantie, des zal ook de reducent gehouden zijn haar te ………. Van de andere 

erfgenamen, die enich recht zouden hebben op voorgeroerde goederen mogen pretenderen, 

verklarende de reducent tot zijn vordere eis en conclusie niet ontvangbaar. En om redenen 

compenseert de kosten. 

 

Georgien Itsma als voogt van Doed Hobbema zijn huisvrouw, en c.d.r.;     Triumphant,  

CONTRA Auck Coerts dr. wed. Rein Sappema voor haar sampt Bennerd Sappema en 

Saes Sappema tesamen erfg van de vs. Reijn.  IN factis.  

37. 

4 mrt 1605. 

Mr. Hendricus Doma en Minne Mollema als geath curateurs over de goederen van Allard 

Ottes.   CONTRA  Jfr Jel Beima als erfg. onder beneficie van Inventaris van wln 

Syurd Beima.   IN factis. 

 

Jelke Jeppema bij consent van Sibrand Jacobs haar man  CONTRA    Sibrant Jeppema 

geappelleerde; … te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen, indien niet hen te 

interrogeren op zekere POINCTEN van Offitie.  Wat goederen Johannes Jeppema en Imck 

Thijs (??) dr in het vergaen van hun echt aan malkanderenn hebben ge(bracht?)   Wat 

goederen als soo roerlijk als onroerlijk in tijd van Johannes versterven in het sterfhuis zijn 

gevonden, ende oft Imck deselve mee is blijven sitten,   Wat partijen uit hyllicke hebben 

ontvangen.   Wat goederen de vs Imck verstervende heeft nagelaten ende oft de impetrant 

haar erfenisse heeft geadprobeerd.  

 

Dirck Thomas wonende op het Vliet, als enige erfg. van Trijn, Tiete Feitema zijn huisvrouw,  

CONTRA Sicke Ens en Meins Henricks dr  .. en overigens in factis… 

38.  

Jonkheer Tyalling van Heemstra CONTRA    Douwe Sickes. Het HOFF doet te  niet het 

vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende op de versochte pervijsie, 

condemneert de geappelleerde onder den Hove te namptificeren, (over te leveren of borg te 

stellen) 50 g.gld; ..etc…. 

 

Idts Gerrijts en Pijb Taecke dr e.l.; impt te Dokkum    CONTRA   Griet Taecke dr de wed van 

Dirck Gerrijts;  Het HOFF doende recht ten principale, cond. de ged de impt te betalen de 

helft van 100 g.gld  met schaden etc… 

 

Jan Mathijses, clerck in de gerechte van desen Hove, voor hem en Auck zijn huisvrouw, 

Triumph en impt. CONTRA    Auck Ritske dr Ammama e.h. van Gerrit Radijs,  in 

factis. 
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39. 

Georgius Itsma als man en voogd van Doedke Hobbema zijn huisvrouw,  CONTRA 

Auck Coerts dr wed van Reyn Sapma.  Het HOFF tauxerende de schade tot 260 g.gld; 

van 28 str het stuk…. 

Jacob Harmens Requirant,  CONTRA Jan Lamberts.   ..ontsecht hem zijn verzoek  en 

cond. hem in de kosten.  

 

Peter Anne Meeus als volmacht van den dorpe Olde trijne (?) CONTRA   Claes Jans als 

volmacht van den Dorpe Nijetrijne, gesurrogeerd in plaats van Greeijt Peters en Dirck 

Hendriks.  ..partijen te comparene voor de comissaris van den Hove, ….ende voorts 

affmeetinge van de roedtallen, van de Brugge tot aan Sonnegae Perck, en vandaaruit tot aan 

de Ers?egge, ende sijn wedervaren stellen bij geschrifte.   Pag 40. POINCTEN    -Waar oft 

Jan Hermans huis gestanden heeft. Ende oft hetselve tegens het perck van de Nije Trijne 

gestaan heeft. -Waar het perceel van Sonnega begint. -Te recouvreren het principaal register 

bij de wijlen grietman Cornelis Jelles gemaakt. 

 

5 maart 1505. 

Mr. Syurd Hania Rd. ordinaris en Jan Breda als geauth cur. Over de kinderen van van Syurdt 

Conincx, voor zover de goederen van de zelve kinderen van wijlen Elisabeth Jans dr van 

Breda hun Oldemoeder aangekomen.   CONTRA    - Claes Harmens burgemeester van 

Leeuwarden, als voogd van Maicke Jans dr zijn huisvrouw en Cornelis Jans en Caverende 

voor Lijsck Jans dr hun respektieve zuster. 

 

6 maart 1605. 

Theus Peters burger in Leeuwarden voor zijn knn bij Anna Tyards dr zijn overleden 

huisvrouw, als erfgenamen van deselva, en Tyard Arriaansc/ux  als grootvader van deselve 

knn. CONTRA    De kinderen enn erfgenamen van Jan Loo, en Syouck Abbe dr 

geassisteerd met mr. W..??    In factis.   

5 mrt 1605 

41. 

Syrck Pieckes te Bilgaard, impt  CONTRA   Douwe Taeckes tot Harlingen, als boelgaa- 

(rder) van Dirck Taeckes onder denunciatien discussionis , gedaagde. Het HOFF cond. de 

ged. de impt te betalen de somma van 100 G.gld etc… 

 

Aarend Martens en Lijsbetke van Raad e.l. burgers in Leeuwarden, als ex donatione van 

wijlen Dirck Willems Koebrugge, in leven erfgename van wln Jan Willems Koebrugge, enn 

alzo het recht hebbend.   CONTRA    Trijn Fongers; e.h. van Simon Gerrijts te Harlingen 

ged en gecontumaceerde.    Het HOFF cond.. De ged hun gedane ….  Kosteloos en 

schadeloos af te doen en cond. hen mede in de kosten. 

 

Neeltien Adriaans dr als mede erfg. van wln Joris Jans zoon, haar zoon.   CONTRA 

De erfgenamen onder benficie van inventaris van Fonger Jelgers res de proceduren bij 

denselven geinstitueerd.   ….te compareren voor mr. Benne Meinsma Rd Ord. .. te 

informeren op seker POINCTEN …..   geen genoemd, 

Pag 42. 

Tsietse Offke (s) en enige crediteuren; Req.  CONTRA  geen? 

 …..te compareren voor Harixma…… (geen POINCTEN)         

De kinderen en erfgenamen van Jan Loo en Syouck Abbedr  geass met mr. Marten ten Hoor, 

hun cur lit.  CONTRA Jan van Elim (?) binnen Leeuwarden en Johannes Hemstra als 

het recht hebbend van Toentien Willems dr. op het Heerenveen.  IN factis. 

43. 

Douwe Claes wonend te Hallum voor hem en onder hypt van goederen en c.d.r voor Anna 
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Hessels dr  CONTRA   De voormonden van Adie Lamberts kinderen, Marten Jans in de 

Roskam burger in Leeuwarden,  Douwe Nijenhuis en Foocke Joostes te o.l.v Parochie, cur 

over de goederen van wln Rienck Gerrijts. …. Het HOFF verklaart de impt tegen de volmacht 

van Adie Lamberts niet ontvangbaar…. Etc. 

 

Ju Hinnes tot Tzum, als wettige voorstander van zijn kinderen bij Ambrosia Sicke dr. in echte 

getogen, en in die Qual. Erfg van Sicke Douwes.  CONTRA   Mr. Jan Doeckes notaris en 

postulant en Aelke Pieters e.l. op Dronrijp. Sampt Bote Fecke en Doie Feckes e.l. herbergiers 

aldaar.  .. te namptificeren 319 g.gld 19 str …. 

44. 

Henrick Dijurres Requirant,  CONTRA  Bartholomeus Oldeneel, deurwaarder van deze 

Hove: Het HOFF cond. de gedaagde de impt te restitueren en terug te betalen 63 car. gld. 19 

strs.; met schaden…. 

 

Feddrick Ansckes uit de naam en als voogd van Saack Sicke dr zijn e.h.;  CONTRA 

Ale (Ate?) Sickes voor hemzelven, Gerben Dyurres voor hem en voor BotteHanckes als te 

zamen crediteurs ad divisionem over de nagelaten wezen van wijlen Goslick Meinerdts, bij 

Aal Saacke dr geprocreerd, en dr Otte Atheindes ? als last hebbende van Tjalling en Fecke 

Sickes.  Het HOFF cond. dat de gedaagden de impt in de possessie van de huizinge, 

meullen en sate lands wordt gesteld. 

 

Barbara Douwe dr op Dronrijp bij consent en als het recht hebbende van Barbara en Eet (?) 

Johannes drs; erfg. van Johannes Ryurdts.  CONTRA    Gatse ? Jeppes en Tet Ryurdts dr.   

IN factis. 

45. 

Jan Pieters te …. Impt in conv en ged in reconv.  CONTRA  Syuck van Wijnia voor zijn 

interessen intervenierend voor Tarquinius Gerardi zijn volmacht, ratificerende de proceduren 

die bij hem gedaan zijn.  IN factis. 

 

Ida Foppe dr binnen Leeuwarden  CONTRA   Goerijt Dircks aldaar, als voogd van 

Barbara Jans dr zijn e.h.; en c.d.r. IN factis. 

 

Baucke Sape dr tot Wirdum voor haar en als erfg. van het weeskind van Aeff Sapes haar 

broeder achtergelaten  CONTRA    Botte Luities voor hemzelve, en Folkerd Ubles als 

voogd van Euck Luitiens dr beide te Westergeest.  Te comparen voor de commissaris…..etc 

POINCTEN: - Wanneer Sape Ates is gestorven, 2; Hoe oud Aeff Sapes is geweest ten tijde 

van zijn vaders overlijden; 3. wanneer Aeff Sapes kind is verstorven.4; Of Mecke Tya ~.  En 

Jessel Sape kinderen destijd niet in’t leven zijn geweest ende oft Bauck ten versterven toen de 

naeste was. 5. Oft Aeff zijn aandeel van landen aan Hans Luwinge niets mede overgedragen 

heeft.  

46. 

Taeckle Douwes tot Hijum, als man en voogd van Uulck Jelle dr.; mede erfg. van Uulcke 

Jelle Jans, in leven leven gewoond hebbende tot Achlum, als conj. pers. Voor de andere 

erfgenamen van Jelle Jans en Otte Rinckes als man en voogd van Uulck Lyuwe dr , mede erfg 

van Lyuwe Jans en als conj. pers voor de andere erfg. van voornoemde Lyuwe. En in die qual. 

cessie hebbende van Lyuwe Jans en Frouck Clases dr e.l.;    CONTRA   Jr. Johan Clandt en 

Johan van Burmania elk voor hui huisvrouwen.  IN factis. 

 

Trijn, Jacob Intses wed. voor haar en als moeder en wett. voorst. Van haar kinderen bij Jacob 

getogen, Triumph en Req. CONTRA Reemer Hidsers gecond.    ..schadeloos aff te 

doen…… 
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Tieed Douwe dr. wed van Jurgien Amckes geres de proceduren.  CONTRA    Lysbet Aris 

wed van wln Harm Rodenburg te Amstelredamme voor zich en geres de proc.  IN factis. 

47. 

Taets Harmens dr huisvrouw van Here Heres te Roordahuizum, met cons van dezen, haar 

man.  CONTRA Sytse Piers voor hem en de rato gecaveerd hebbende voor Frouck 

Bocke dr zijn huisvrouw.  … aan de impt te betalen 100 g.gld met schaden ….. 

 

Fokel Wolters dr wed Claes Tiara,  CONTRA    Peter en dr. Theotardus Tiara, als bij de 

Hove geord. voorm over de vs. Claes kinderen.     Het HOFF cond. de gedaagde de impetrante 

tot haar jaarlijks onderhoud, te doen hebben de somma van 52 dalers, ende daarvan alle 

vierden delen van jaren uit te keren, de gerechte vierdepart tot nadere specificatie van den 

Hove.  

 

Anna Gijsberts wonende te Leeuwarden, impte. CONTRA      Lyuwe Tijercks  en zijn 

huisvrouw tot Dokkum,  In Factis. 

 

9 maart 1606.  

Jacob Jans Lakenkoper tot Berlicum en cav. voor Johanna Jans dr. zijn huisvrouw onder hypt. 

van zijn goederen. CONTRA    Pier Johannes en Swaene Tyerks dr te Aengium.   …om 

de impt te betalen de somma van 77 g.gld. met schaden….. 

48. 

Laas Laas zoon en Lijsbeth Andringha e.l. appellanten;  CONTRA   Rein Itsens tot 

Bolsward.  … te niet het vonnis van de nederrrechter en bij nieuwe sententie cond. de 

gedaagde zijn gedane protestatie costeloos en schuldeloos af te doen. 

 

Reeme Jarichs dr wed van wln Tyalling Watses Melema (?) op Dronrijp, voor haar en de 

kinderen ; en onder renunciatie Sen. Vell. als erfg. van wln. Imck Mintse dr.; huisvrouw van 

Ryurdt Saeckles tot Cubaard.  CONTRA     Ryurdt Saeckles aldaar.  Vooralsnog niet 

ontvangbaar.  

 

Gerbren Gerrijts als volmacht van Oostrumer zijl, en c.d.r. door akte van substitutie  

CONTRA    Juke Douwes en Eet (?) Rintses als zijlvoogd van Ezumazijl;   Het HOFF 

ontsecht de requirant zijn verzoek….  

49. 

Frans Claes burger in Groningen   CONTRA  Lyuwe Harmens burger in 

Bolsward, en Haitse Johannes op het Nieuwland; als conj. pers. van Hylck Jaspers miserabel 

zijnde.  Het HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Uulcke Pieters en Bauck Johannes dr e.l. burgers in Leeuwarden, als cessie en transport 

hebbende van Jarich Tyallings te Steens, en gecav. hebbende onder verband van goederen 

voor Bauck Isbrands zijn huisvrouw.  CONTRA    Tyaerd Taeckes te Ferwerd, c.d.r. 

onder hypt van goederen voor Jacob Jans zijn huisvrouw.   … aan de impt te betalen 203 ½ 

g.gld met de schade en interesten….. 

 

11 maart 1605. 

Geert Dingle dr. aplt.   CONTRA Freerck Idserts burger binnen Sneek,    Het HOFF 

releverende de appellante en de requirant, tegens en wegens de poincten , accordeert haer 

alsnoch haar sake in cas van appel te mogen vervolgen, condemneert hen niettemin in de 

kosten …. 

50. 

Romcke Romckes tot Ferwerd als cessie hebbend van Rienck Olpherds te Kollum , 

triumphant  CONTRA   Atte Tyairdts en Gaike (Goike?) Bruins postulant binnen Sneek; 



452  

als mede crediteuren van Syurd Martens en zijn huisvrouw als mede interesseerden….  

Het HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder……..,   ….. noch eenmaal over de 

kerke te proclameren…. Den 15 den april naastkomende. 

 

Mr. Douwe  Annes en Margriettien Dirks dr e.l.; CONTRA    Jacob Pieters Hoochlander, 

burger binnen Sneek, als man een voogd van Taad Poppe dr. als erfg. van Ansck Rencke dr. 

haar overleden moeder.   ….gehoord de eed van de applt. tot versterkinge van zijn aangeven 

om de geappelleerde hem te betalen 175 car. gld; onder deductie van 16 car gld en de interest 

van de andere huizinge, bezwaard met 18 strs … 

51. 

Everd Annes tot Bolsward;  CONTRA Sibren Doeckles tot Tzum In factis. 

 

Tyard Ulbes als mede erfg. van Anske Ulbes zijn vader      CONTRA Anscke Ulbes ged 

en excipient.  Het HOFF rejekterende de exceptie…. Peremptoir te antwoorden…  

 

Hylck Gerbe dr. wed Johannes Sibes voor haar en als wett. voorstander van haar zoon, 

caverende de rato. CONTRA    Jan Reiloffs en Jan Jans geappelleerden. In factis 

binnen 2 maanden.  

 

Jacob van Loo deurwaarder van de comptoir als geprefereerd crediteur van Jacob Arens, en 

zijn huisvrouws goederen,  CONTRA     Claes Heres aan St Anna Parochie, en Jacob Arens 

voor hem en vanwege Neeltien Dirks dr. e.l. tot Belkum.     Het HOFF cond. Jacob 

Arens een der gedaagden om de requirant in zijn qualitiet het reversaal te leveren, en te laten 

volgen en te gedogen dat de kooppenningen bij Walingh en Simon Aris, worden gelicht, ende 

ontfangen, en dan met de schade etc….; Cond. voorts de impt. Claes Heris om onder de 

punten 29, 30 31 en 32 van de repliek alles te gehengen ende te gedogen . Ende in 

reconventionis verklaart het HOFF de requirant in conventionis niet ontvangbaar in de punten 

23 tot en met 28 van het dupliek. En om redenen compenseert de kosten.  

52. 

Claas Luitiens als cessie hebbende van Harmen Tasma ; de erfgenamen van Harmen Meynds 

als cessie hebbende van Lou Eilards, astien Potters, Ocke Luitiens, Jelke Jans dr als 

hypothecarij geprefereerde crediteuren van Auke Meinds zijn huisvrouw, en Balle Jans ten 

aanzien van zijn interessen…  CONTRA   Jan Joukes gereq. in conv en req. in 

reconventie.      Het HOFF cond. de ged. Op te brengen in handen van Lelio Lyklema 

voorgaande commissaris de somma van 120 g.gld; onder deductie van 48 halve Wi….. 

(onbekende munt); en 90 Car. gld 8 str;  voorts 80 dalers vijftien stuivers aan Balle Jans, met 

nog 504 car 10 strs, en in reconventie t.o.v van Eept Meints niet ontvangbaar; …. 

 

Tzumme Sibrands secretaris van Baarderradeel, als cessie hebbende van Jacob Audgers.  

CONTRA  Gerbrand Folkerts tot Oldeboorn.     Het HOFF gehoord de eed van de 

gedaagde tot versterkinge van zijn aangeven… cond. de ged te betalen de somma va van 100 

dalers, salff deductie… 

53. 

12 maart 1605. 

Seck (?) Poppe dr. wed. van Dirck Dircks tot Sneek voor haar en voor haarzelve en voor haar 

kind bij de vs Dirck. CONTRA    Wijbe Ulbes tot Folsgara, Dirck Kistemaker en en Pibe 

Hilbrands.   IN factis. 

 

Jfr. Alyt van Sti…..  , wed van Bartholomeus de Rijke,  CONTRA    Timen van Cuik, het 

hoofd van Cuik en Foeyts compagnie, Jan van Cuik voor hem zelf en als cessie hebbende van 

Tijmen van Cuick zijn vader, en als volm. van Aernt Dirks zoon Verhaer, te Utrecht, in die 

qual mede cred van wln jan van Cuijck, en Jfr Elisabeth van Moerendael, en haren boedel en 
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Mr. Timen van Cuijck advocaat voor den Hove van Utrecht, als vol en proc. Hebbende van 

Anthonis van Cuijck advocaat des heren Staten van Utrecht, ende Wilger (?) van Cuijck en 

Nicolaes van van Sompeken (?) burgers aldaar en borger van Timen van Cuijck.  

Het HOFF cond. Timen van Cuijck, gesuccumbeerde om zijn gedane oppositien schuldeloos 

en costeloos aff te doen.  

54. 

Anna Jacon Canters dr req.  CONTRA Jacob Canter van Oosten, en Bottke Meinerds dr 

gereq.    Het HOFF ........   te betalen jaarlijks een derdepart van 400 g.gld met de achterstallen 

van dien…..   

 

Pieter, Doecke en Watse Annezoon voor hun en Johannnes Edes als leg. adm. van Sibbel 

Anne dr. zijn huisvrouw;  CONTRA   Lolle Pieters zoon , Taecke Tsummes, en Johannes 

Helis (?), voormond over Ipck Helis weeskinderen; ged. en gecond.    Het HOFF cond. de 

gedaagde en gecond. hun ontvang te vergroten met de percelen van de goederen van de 

inventaris met A; copielijk ten processe overgelegd, uitgedrukt en genoteerd met de nummers 

1,2,3, tot 44 incluis, indien de selve voor hetgeene de triumphanten, deur successie van hun 

bestemoeder oft andersins genoten hebben, noch met noch met seventichste halve dalers van 

30 strs het stuk, vermogens de annotatie achter de …. Schedulle staande, van gelijks voor 

ontvang te nemen, vierhonderd goudguldens volgens de obligatie d.d. 10 mei 1580; ten 

processe geexhibreerd; mits cortende daerinne 281 g.gld 19 strs met partijen en noch 20 

gelijke guldens met zijn behoorlijken interesten, in den andere partijen na inhoud van het 

accoord gedaaan  de 6

e

 nov 1588. ende neffens partijen vordere justicie ordineert deselve te 

compareren voor H….  raad ordinaris, voorgaande commissaris die hen sal verenigen …etc 

POINCTEN:     1.Wat somma de boelschulden uitmaakt. 2- Wat resten datter zijn en waarom 

deselve bij de voornoemde niet ingevorderd zijn. 3. Wat lasten op de sate in Oldegae leggen. 

4. Te recouvreren de leste huurcedullen bij Wijlen Anne met sijn lantsate gemaakt. 5. Hoeveel 

de pondematen van de naastleggers landen te hure gedaan hebben, van den jaer ‘79 tot ‘93.  

6. Wat landen en renten bij de voormombers tot profijt van de wezen gekocht zijn. 7. 

Waar de informatien zijn waarop het decreet bij de gerechte van Wijmbritseradeel 

gepasseerd is, deselve in het eisen soo die voorschreven landen zijn, in dien niet  hem 

te informeren op de lasten der weeskinderen die anno 1593 zijn geweest. 8. Wat de 

weeskinderen opkomsten anno ’93 en in navolgende jaren zijn geweest . 9. Wat 

schulden ende lasten bij de voormonden destijds gedaan zijn. 10. Waar 

Wijmbritseradeels gerecht den 3den aprilis 1593 geholden is; 11. In te eijschen de 

specificatie der renten tot de quitantien in de rekeninge vertoond. 

7.  

Pag 55. 

Fecke Joachims als soon en conj.pers. van Anna Douwe dr. en d.d.r  CONTRA 

Edsart van Grovenstins Grietman van Menaldumadeel. …. Niet ontfangbaar… 

 

Johan van Sichem als Eeltgen Bendecitus dr. Oedsma, zijn huisvrouw en c.d.r.  CONTRA 

Isbrand Gravius, geappelleerde.      Het HOFF cond. de geapelleerde aan de req. Uit zijn 

aandeel van landen bij Jacob Claas gebruikt voor de somma van 20 ½ g.gld 14 strs en en de 

kosten van de processe van den 27 okt 1597 gediend (?)en  te laten volgen  dertien pondemaat 

en drie einsen lands, met de fruchten profijten emolumenten bij de gedaagde daaraff genoten , 

sampt schaden en interesten… etc. Onverkort Ambrosio Gravio voor hem en de 

gerequireerde’s kinderen tot gelegener tijd zijn recht etc…. 

 

Tyaard Anna en Doecke Feicke zonen Req.   CONTRA    Wijbe Johannes tot Franeker. 

Het HOFF ontsecht de req. Hun verzoek ordonnerende niettemin de deurwaarder op te be…   

van de veertien morgen Bil-lands, bij Feike Feikes uitgewezen, en nader te procederen….   En 

om redenen compenseert de kosten.  
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56. 

Tyepcke Goverds Req.  CONTRA     Jantien Albertss binnen Kollum. …. Om het 

instrument in de playdoye geroert bij den processe te mogen voegen….  

 

12 maart 1605.   

Belij Peters wed , als moeder en wett. voorst. Over Foppe Pieters, en de hypothecaire 

goederen en c.d.r. voor de andere kinderen van wln. Matheus Peters, in echte getogen en de 

andere bloedvrunden van Auke Wijgers, impt. CONTRA     Hette Algers burgemeester 

der stede Leeuwarden, als voormond over Reiner Jelmers weeskind. … niet ontfanghbaer….. 

IN MARGE: als cur. Over Lijsbeth Jelmers geres de proc. NOTA: dat de correctie van des 

gedaagde qualiteit in de voorgaande sake is geschied na de pronunciatie daar achter van den 

Hove d.d. 9 mrt 1605. 

 

Fokel Wybe dr. wed. van Jelle Sickes te Finckum.  CONTRA     Syuck Aeltses te Drijesum 

en Benne Aelses voor hem en vanwege Lipke en Trijn hun broer en zuster.  IN factis. 

57. 

Tyepcke Goverds voor hemzelf en voor zo veel nodig voorstander en als man en voogd van 

Anna Here dr. zijn huisvrouw, als last en proc. hebbend van Hotse Algers, burgemr. van 

Leeuwarden, als cur over Lijsbet Jelmers dr. als erfg. universeel van Duijff  Reimers dr. haar 

moeder en als adsignatie hebbend van Douwe Berends voor hem en zijn huisvrouw.  

CONTRA  Douwe Nijenhuis.  (leeg) 

 

Claas Wijgers tot Steens, en Hil Wijgers dr geass.met Oeds Sibrens haar oom, bij Irnsum als 

erfg. van wln. Syurd Claas tot Steens;  CONTRA    Auck Itske dr wed van Syurdt Claes 

zn Bolema. En Andries Bleckema.  .. niet ontvangbaar jegens Andries Bleckema… En tegen 

Auck Itse dr in Factis.  

58. 

Hette Hettes Versma, gewezen schrijver van hopman Holsteyn, het recht hebbende van 

deselve en cessie en transport hebbende van Ritske Floris, Govert Jans, Dirck Molleman en 

Gillis de Grauw, als gewezene pachters vasn de Generale Middelen, binnen Groningen,  

CONTRA Jacob van Marssum, burger aldaar.     Het HOFF doet te niete het vonnis van 

de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doend, cond. de geapp. De appellant te betalen 

340 car. gld met schaden en interesten…  

59. 

14 maart 1605. 

Monte Rienks voor hem en als m.e.v. zijn huisvrouw, voor de ene helft en voor de ander 

cessie hebbend van Sibe Peters tot Driessum (Doessum?) als erfg van Peter Sytses zijn vader.  

CONTRA Hidke Marcks te Bolsward, wed van Peter Sijtses. … te namptificeren 110 g.gl. 

 

Amerens Jacobs dr…te Leeuwarden, Folkerd Jacobs te Driesum, en Marten Jacobs te 

Rotterdam, als erfg. van Minck Jacobs dr. hun zuster, in leven te Leeuwarden   CONTRA 

Dije Dirks tot Arum.  Het HOFF houdende de proceduren voor gconcludeerd wijst partijen in 

Factis. 

 

Claes Dirks te Boelkum (!) als geauth cur. over Joachim Gercx en Geert Gerx dr; nagel. knn. 

van Gerck Pieters in leven gewoond hebbende te Boeck.. binnen den dorpe Tzum. En bij 

Trijnke Joachims Penna in echte geprocreerd, Impt  CONTRA   Nanne Pibes ged.    

Het HOFF rejecteert de exceptie….  En reserveert de kosten. 

60. 

Tyerck Solkema en Jan P.Lyklema nom uxoris, voor haar zelf en vanwege Jans Solkema noch 

minor zijnde,  CONTRA Benne Johannis.  IN factis. 
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Lyuwe van Jukama Rd Ordinaris, als voogd van Jfr Taedke van Burmania zijn huisvrouw,  

CONTRA     Sijmon Jacobs en Eduard Eble dr. e.l. te Boxum; geass met Theotardus Tiara, 

adv. voor den Hove, als adm. van Claas Tiara goederen, Frans Jans te Dokkum nom. Ux.; en 

c.d.r. onder verband van goederen, Wopke Jarichs burger in Leeuwarden, en mede namens de 

andere crediteuren.   (leeg) 

61. 

Juke Pieters Burger en biersteker binnen Leeuwarden.  CONTRA    Gatse Potter secretaris 

binnen Sloten.   … de impt antwoord geleverd op 28 febr lestleden binnen 8 dagen en 

cond. de gedaagde aan de impt te betalen 69 g.gld  

 

Hans Lyuwes tot Bolsward applt. CONTRA  Frans Ewouts burgemr. van Leeuwarden.  

 

15 mrt 1605. 

Aarend Martens en Lijsbet van Raid e.l. als ex donatione van wln. Dirck Willems Koebrugge, 

in leven erfg. van Jan Willems Koebrugge. Zijn broeder.   CONTRA  Trijn Jonge dr. als 

cessie en transport hebbende van Syoucke Ryeurdt zns Bandts, en cessie hebbende van Claes 

Ryeurdts Bandts; en Tsetse Broers resp geprefereerde crediteuren van Simon Gerrijts.  IN 

factis voor Lyklema binnen 2 mnd peremtoir. 

 

Evo Eijssma dorprechter in Driesum, req.  CONTRA   Eelck Omme dr. te Harlingen. In 

Factis voor Lyklema.  

62.  

Otte Jelles als cessie hebbende van Jelle Ottes zijn vader. En c.d.r voor Imck zijn huisvrouw.  

CONTRA Jan Willems voor hem en Wem Cornelis dr zijn e.h.; wonend te Born -(werd?) 

huisen bij Dokkum.  

Het HOFF gezien de citatie verstekt de gedaagde en en holdende de obligatie d.d. 2 okt 1602 

voor bekend , cond. de ged de impt te betalen 80 g.gld  

 

Ewout Rijcks , burger in Leeuwarden,   CONTRA  Marten Erts (Everts) te Lekkum.  

… te betalen de somma van 80 c.gld; met schaden etc…. 

 

Eelcke en Utse Eeske zonen Triumph;  CONTRA  Jeroon Wijgers en Roeloff 

Roeloffs als vader van zijn dochters, bij Griet Wijgers, en Tyaard Gabbes als vader van zijn 

kind bij Tseets Wijgers  In Factis.  

 

Dr. Hector Rheen adv. v.d. Hove en Merck Jensma als voogd over Jelke Rheen zijn 

huisvrouw, en daarvoor onder verband zijner goederen en als erfg van wln Rintie Douma, hun 

grootmoeder. CONTRA Ida Baard en Douwe van Sytsema, Grtm. van Idaarderadeel.  

..te compareren voor de commissaris die hun zal verenigen  …. (geen POINCTEN). 

Pag 63. 

Johannes Syurdts geexcipieerde  CONTRA Hendrick Arens en Douwe Uulckes  Het 

HOFF verklaart de gedaagde alsnoch ongehouden te wezen op de eis premptoir te 

antwoorden. 

19 maart 1605. 

Hessel Syurdts als kerkvoogd van Tiemarum, geass, met Johannes Petri dienaar des Godd. 

woords   CONTRA Jaring Jelles tot Nes in Dongeradeel, voor zijn interessen en 

vervangende de persoon van Lykle Elerds.  Het HOFF verwerpt de exceptie, en cond. de ged. 

peremptoir te antwoorden. 

 

Jurgien Hendriks , impt  CONTRA  Reemer Aukes ged.  … de obligatie 

bekend en te betalen 87 pond (car. gld)  

64. 
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DE EERSTE RECHTDACH NA PASEN IS GEWEEST DE 9

E

 APRIL 1605. 

 

Jelis Lenerdts als conj. persona over de weesknn. van Aaff Jans dr bij Cornelis 

Spannenburger, en onder verband v. goederen; Claas Jans en Obbe Tyrcks mede curators van 

vs. Aeffens sterfhuis;  CONTRA  Boldewijn de Blocq cur. Over de goederen van wln 

Cornelis Jans. Spannenburger. IN factis. 

 

Mr. Ocke Broersma suppoost van dezen Hove;  CONTRA Taecke van Ailwa grietman 

van Ferwerderadeel, en Tyaerd v Aylwa grtm. v. Dantumadeel.   Het HOFF cond. de ged. de 

impt te betalen 30 g.gld , onverkort de gedaagden hun rechten tegens Jfr Auck Donia.  

11 april 1605. 

Jel, Syurds Cromwal’s wed;  CONTRA Juke Eeuwes te Dokkum, voor hem en vanwege 

Lupck Douwe dr zijn e.h.;  Het HOFF doet te niet….en in nieuwe sententie recht doende 

verklaart de eiser niet ontvangbaar.  

65.  

Johannes Oedses tot Holtwolde, Triumph. CONTRA    Tyaard Gosse op ter Idsard.   

Te compareren voor de comm … geen POINCTEN. 

 

Peter Lyuppes      CONTRA       Pier Baukes.   In Factis.  17 april 1605. 

 

Douwe Pieters voor hem zelf en Claas Jans als stiefvader, en conj. pers. van de weeskinderen, 

van wijlen Oeds Pieters te Boellum?.    CONTRA    Heer Albertus Campis, prior van het 

convent Aengium vanwege hetzelve convent.  

…. Niet ontvangbaar. … 

 

13 april 1605. 

Dr. Wibrandus Aytta van Swichum wonend binnen Leeuwarden impt CONTRA 

Pieter Teetlum voor hem en Jfr. Jesina Aita zijn huisvrouw en c.d.r.  In factis. 

66. 

Frans Jans burgemeester en Sneek, impt CONTRA     Egbert Willems Boon. Te 

namptificeren 300 c.gld….. 

 

17 april 1605. 

Pieter Hessels te Wommels applt. CONTRA    Andle Jetses schooldienaar eertijds te 

Wommels nu te Huizum. … verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard 

 

Trijn Jonge dr huisvrouw van Simon Gerrijts impt in conv. en ged. in reconventie. 

CONTRA    Dr. Martines Martinides Adv voor desen Hove; voor zijn vader Marten Martens 

in leven deurwaarder van dezen Hove, en Anneken van Woldenkerk wed. van de vs 

deurwaarder.     … de eed van de impt tot versterkinge van haar rekenboek gedaan, cond. de 

ged. in conventie om aan de impt te betalen 10g car. gld; 8 strs; en tot de vordere eis niet 

ontvangbaar.  

67. 

Thomas en Rein Wobbes als omen volmachten en curateurs over de nagel. weesknn. van Sibe 

Laas zoon geprocr. bij Imck Wobbe dr hun overl. zuster.  CONTRA   Gatse Pieters tot Blija 

en Gerbrand Folkerds tot Holwerd. …  en concl. jegens Gerbrand Folkerds vooralsnoch niet 

ontfangbaar; en nopens Gate Pieters wijst partijen in contrarie. 

 

Lambert Willems tot Nijholtwolde impt. CONTRA    Aeble Gosses op ter Idzart; c.d.r. 

voor Foppe Pieters en in die qual. cur lit. over Jarde Carste dochter.  ..niet ontfangbaar… 
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Egbert Carstes Rennema(n)?; backer en burger in Leeuwarden CONTRA  

Dr. Martines Martinides Adv. voor den Hove als erfg. van Marten Martens en Auke (= 

Anneken) zijn wed.  … alle schaden… te restitueren… etc. en costeloos en schadeloos af te 

doen. 

68. 

Syurd Bakes tot Eestrum, impt  CONTRA Jelke Gosses aldaar en Trijn Nanne dr, wed van 

wln Harke Lyuwes; en en Jan Fongers wonende te Old B….  in Groningerland. In factis 

 

Gosse Foppes te Buitenpost applt;  CONTRA Lyuwe Boelis secr van Achtkarspelen; In factis. 

 

18 april 1605. 

Aeltse Dirks te Bergum als geauth cur. Over Jasper Ryurdt zoons weeskinderen.  

CONTRA    Jan Baukes en Laurens Tijmens beide vanwege hun huisvrouwen, en de andere 

mede erfg. van Jouke Claes zoon hun wijlen vader; en caverende de rato onder verband van 

goederen.  Het HOFF cond. de ged de impt te overleggen bewijs en reliqiua van de 

administratie van wln Joucke Claas, en wat in reliquius bevonden wordt, aan de impt te 

betalen  met schaden en interesten….   

69. 

Lolke Tsummes burger in Leeuwarden;  CONTRA    Lijsbet Reiners tot Harlingen, wed. 

van wln. Epo Remkes tot Kimswert, en Anna Riemers dr mede tot Harlingen; en Alle Reiners 

(!) nu wonende te Amsterdam, allen erfg. van Ida Alle dr hun moeder, die erfg. was van 

Reinier Tyaards, zoon van Tyard Tyards.     .. niet ontfangbaar… 

 

22 april 1605. 

Jacob Peters te Stiens,; en Hilbrant Lous tot Bilgaard als voorm. Over Minne Pieters 

weeskinderen.   CONTRA    Albert Wibrants en Tseets Piters dr. gewoond hebbende te 

Oudkerk en nu te Wijns.    ..te betalen 100 g.gld met schaden en interesten onder deductie 

van 25 g.gld en cond. de gedaagde  in de kosten.  

 

Adriaantien Jan Tyerks dr. e.h. van Hendrik Douwes als unviverseel erfg. van haar overleden 

kinderen bij wijlen Cornelis Hendriks geprocreerd,    CONTRA    Harend Hendriks   In Factis. 

70. 

Geert Willems en Gerrijt Dirks als resp curateuren en voormonden over de weeskinderen en 

erfg van Pieter Binnerds en Jijsck Gerrits dr. wed van deselve Pieter, nu door qualiteit cessie 

hebbende van Tyerck Tyercks burger in Leeuwarden.   CONTRA    Baucke Pieters en 

Frederick van Voort ged en gereq. … nadat het libel met zijn stukken behoorlijken zal zijn 

geformeerd, daarop premptoir te antwoorden…  

 

Haie Dirks tot Belckum voor hem en de rato caverende voor zijn huisvrouw, onder verb. van 

goederen, en cessie hebbende van Pieter Ryuurdts die cessie hadde van Syurdt Minnes en 

gecaveerd hebbende voor Aelke Wobbe dr. zijn echte huisvrouw.    CONTRA 

Syurdt Minnes aldaar.  IN factis. 

71. 

23 april 1605. 

Gale Ubles CONTRA Tiete Boyes …. Binnen 8 dagen peremptoir..   Jelbe Ryurdts op de 

Joure ge-intervenieerd hebbende voor Everd Tyalle zn.;  appellant CONTRA    Tseetse Broers 

en Broer Tsiumkes (?) als voorm over Grets Poppe dr. als erfg. van wln. Auke Eerck zoon als 

cessie en transport hebbende van Hendrickien Schilings, voor haar en caverende voor Joannes 

Frans zoon haar echte man;  … niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

 

Hendrick Oldendorp voor hem en vanwege Mayke Haytes zijn huisvrouw, en c.d.r. 

CONTRA Peter Aerts Dures (?) burger en wijnheer binnen Leeuwarden, als voogd van 
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Maritien Claas dr. zijn e.h. en c.d.r.  .. te namptificeren 105 g.gld…. 

72. 

Jr. Taco van Burmania  CONTRA  Douwe Eelkkes Popma.   Het HOFF doende recht 

ten principale cond. de ged. De impt te betalen de somma van 105 g.gld. in een partije en 400 

g.gls in een andere partije. … 

 

Gabbe Jans burgemeester tot Dokkum intervenierende voor Jacob Haiema;    CONTRA 

Hieronimus Abbema tot Ee, als man en voogd van Auck Rorsma zijn huisvrouw en mede als 

voorstander van wln. Wijbe Scheltinga kinderen, bij de vs Auck    .. niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter. … 

Jouke Joukes de olde en Jouke Sibrens beide te Warns, applt CONTRA 

Jan Syurdts gesustineerd hebbende de proceduren bij wln. Syurdt Reins, Sepck Gerloffs, 

Jenke Janckis voor hem zelven en gecaveerd hebbende voor de erfg. van Gerloff Idts.  

In factis. 

73. 

Wijger Dirks tot Sitsum (Ritsum? Bitgum?) CONTRA Jurgien Pijbes tot Hijum. ..niet 

bezwaard. 

 

Jouke Wolters als m.e.v. van Sijts Otte dr als erfg. van Otte Oeges, haar zoon. 

CONTRA Wol Otte dr en Bonne Claas in hun qual gedaagde.  .. cond. de ged. te gehengen 

ende te gedogen dat de ger…..  althans geramponeerd zijnde verhaald en gerepareerd en 

henluiden de positien voor wel en wettlick gehouden werden, reserverende de kosten tot de 

volledige uitspraak in de pricipale zake. 

 

Baucke Idts zoon als oom en curator van wijlen Jan Janszoons weeskinderen, bij Aeff Idts dr. 

getogen, impt en triumpht.  … voor de commissaris… POINCTEN 

1.Hoe groot de staat van goederen geweest is van Eeske Henricks wed. ten tijde van haar 

versterven.2- Wat voor inschulden bij Jan Jans ingemaant ende (pag 74) ontvangen zijn. 

3. Hoe groot de imboel in de sterfhuize van Eeske geweest is, en wat daarvan bij Jan Jans 

verkoft en genoten is. En te recouvreren de hoeveelheid. 4. Of de gecasseerde obligatie 

holdende op Thomas Jelgers in den sterfhuize bevonden  nog voorhanden is, in cas van 

adfirmatie deze op te eisen.5. Wat de timmeringe ende melioratie in questie aan het huis en de 

schuur gedaan nu weerdich is. 6. Wat deselve huizinge en schuire voor de timmeringe wel 

waardig waren geweest en hoevele die nu beter zijn. 

 

Andries Roorda, impt   CONTRA  Anneken Huighes ged en req. Ontsegt de req. het 

verzoek. 

26 april 1605. 

Ints Hebe dr   CONTRA  Tseetse Broers en Broer Tsiamkes; caverende 

voor Grets Poppe dr. erfg. van Auke Eyles (Eekes) bij zijn leven gewoond hebende op de 

Joure; en geauth voorm. Over Neelke Hermans dr.;  …niet ontvangbaar… 

75. 

Paulus Gemmenich secr. der Stede Leeuwarden, cav. Voor de mede erfg. van Mr. Willem 

Gemmenich. Zijn wln. vader.    CONTRA    Lyuwe Rinnerds tot Belkum, voor hem en als 

man een voogd van Teedke Cornelis dr en c.d.r.     .. de ged. Te namptificeren 1200 g.gld…. 

Gerrijt Pijters, n/ux in de Nieuwetrijne, Jan Jacobs en Jacob Everts als erfg. van Anna Jacobs 

dr  CONTRA Berend Willems met zijn broeders intervenierende voor Hamme 

Carstes.  IN factis. 

 

Jacob Beima Rekenmr. deser Landschappe,  CONTRA   Lyupcke Buwes tot Blija, ged en 

gecontumaceerde.    Het HOFF cond. de gedaagde aan de impt onder zijn gedane presentatie 

te betalen de somma van 300 ggld van 28 str. het stuk. 
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76. 

Hans Renkes voor hem zelf en als mede erfg van Luedts Renke wed. zijn moeder en c.d.r. 

voor de andere erfgenamen.   CONTRA    Everd Agges wonende in de Scha..en als voogd 

van Hijlck Rinke dr zijn huisvrouw en Willem Pieters als voogd van Pheick Rincke dr. zijn 

wijff op Tzerckgaast; als last hebbende van de andere erfgenamen intervenierende voor 

Beinke Annes en Both Gercke dr. e.l. in conv. en reconventie en Everdt en Willem vanwege 

hun huisvrouwen. Erfg. van  Rintie Folkerds en Ludts Rincke dr;   Het HOFF cond. de 

gedaagde om de geiste 53 g.gld te betalen de helft en de andere helft zijn contingent voor 

zovele hij erfgenaam is van Luidts Renke dr met de interesten van de hoofdsomma. En voorts 

niet ontvangbaar; ende in reconventie de gedaagde de declaraties en instrumenten bij hem 

ontvangen concernerende het sterfhuis, van partijen olders te brengen onder tot de partijen de 

goederen zullen ontscheiden. 

27 april 1605. 

Claas Jacobs en Simon Jans te Steens als voorm o.d. knn. van Joannes Feikes en Margarethe 

Salvius dr;  CONTRA Syse Feddes te Steens.  In factis binnen 6 weken.  

77. 

Jan Pieters en Trijn Haukes  ? dr e.l. te Leeuwarden;  CONTRA Floris van Dalen en 

Andries Grave te Amsterdam; voor hen en vanwege de weeeskinderen van Menke(n) Wijnge 

en als voormonden daarvoor.  In factis.  

 

Botte Ju zn tot Holwerd impt  CONTRA Tyaerd Buwes tot Pingium, Auke Buwe 

dr. hsvr. van Watse Pabes tot Wons en Marij Botte dr. hsvr. van Hisse Epes te Achlum en als 

erfg van Bouwe Annes en Epe Ryurdts dr. ged. ..niet ontfangbaar… 

 

Jan Pieters tot Sneek en Elisabeth Jans dr. zijn moeder, als universeel erfg. van wln. Antien 

Jans dr. in tijden e.h. van Sippe Sibrands, voor de helfte ende Hendrik Pieters op de Joure uit 

de naam van Foecke en Oege Sibrands zonen, geadsisteerd met de erfg. van Ded Sibrants hun 

zuster, bij salige Sierd Tyaerdts geprocr; als respectieve erfgenamen van wln Sippe Sibrands 

hun overleden broeder; en in die qual geintervenieerd hebbende voor Lolcke Ubles hun 

landzate.   CONTRA Sytse Sickes te Roordahuizum;  (pag 78) voor hem zelven en 

cdr voor zijn mede erfgenamen. ..doet te niete het vonnis van de Nederrechter en verklaart de 

eis en conclusie voor de Nederrechter genoemen niet ontvangbaar, …. Te bewaren tegens de 

appellant; so hij bevinden sal en cond. de applt. in de kosten van het proces.  

1mei 1605. 

Gerck Broersma te Dockum  CONTRA  Jan Willems de Em…..    burger in Leeuwarden; 

als actie en transport hebbende van Leeucke Galema;  .. niet ontvangbaar. 

 

Jantien Boelema wed van wln. Menno Broersma in leven adv. v.d. Hove; Margaretha 

Broersma geassisteerd met haar tegenwoordige man Willem Jans , alhier, en Martinus 

Martinides mede suppoost voor dezen Hove, alle bloedverwanten van Ockien Boelema, en 

c.d.r. onder renuntiatie S.C. Velleiani  CONTRA Jacob Jeppema.   (79)   Het HOFF 

doende recht op het Libel voor sovele Dr Martinides mede is holdende, cond. de gedaagde de 

administratie van zijn kinderen goederen van nu voortaan te verlaten, ende deselve te laten 

volgen, de vrunden van zijn kinderen, … onverkort.  .. etc.  

 

Taecke Taeckes en Sibolt Intses tot Franeker, als cur over Ints Atses en Atse Intses jongste 

kinderen; CONTRA Jelle Tyaerdts tot Belkum ged. .. om de presentaties in het 23 e en 24

e

 

punt van het replijck gedaan te betalen 100 dalers met de interesten…. Sedert 1 mei 1599. 

Tot de volle betalinge…. 

3 mei 1605. 

Sippe Epes te Swichum, als geauth cur. Over Aeffke (D) ouwes e.h van Wijbe Sippes,   

CONTRA  Peter Jans tot Hempens;   … de administratie over Aeffke gehad, 



460  

aan de requiranten te leveren rekeninge en bewijs van reliquia, ende hetgeen en reliquuis 

bevonden zal worden, de req. op te leggen ende betalen met schade en interesten sedert dien 

gehad en geleden   .. etc… 

80. 

Sippe Epes Hollingha te Swichum als geauth. Cur. over Aeffke Douwe dr. Meilsma 

huisvrouw van Wijbe Sippes geds met deselve Aeffke. CONTRA Peter Jans voor hem 

en onder verband van zijn goederen, caverende voor Eeske Piers zijn huisvrouw. 

Het HOFF houdende de proceduren op de gedaagden te zijn voor geconcludeerd, verklaart de 

opt…. Van de landen en de Hove vigoureus dien volgende cond. de gedaagde, deselve post 

Petri ad Cathedram ongeroert te laten, en de eerste mei daaraan volgende de impetrant andere 

presentatien te relaxeren ende te ontwijken, met de schaden etc…. 

 

Jurgien Hendriks burgemeester der stad Leeuwarden; en Wouter Jans onder de klokslag, 

aldaar, als last en expeditie hebbende van Dirck Reinerts wonende te Midlum, Eeske Rey… 

voor hem zelven en als geauth curator over Jan zijn broeder, hem ook sterkmakende en c.d.r 

voor Durck Reins wonende tot Pessum (Pewsum) in Oostfriesland, Geert Reyners binnen 

Leeuwarden, en Trijn Reiners dr te Weidum.  CONTRA Eelcke en Gerrijt Jans als 

voorstanders van de armen binnen Jemmingen in O-Fld.; intervenierende onder genoegzame 

satisfactie van Bartel Hendriks te Dokkum ( 81)  Het HOFF verklaart de ged. als erfg. van 

wijlen Hendrik Reiners en brecht de naelaten kinderen van wijlen Harmen Hendriks en Syu 

Reiners dr. cond. de geappeleerden de goederen bij deselve nagelaten, te doen hebben en laten 

volgen…, etc… 

 

Pieter Anne Meintes volm van den dorpe Oldetrijne,  CONTRA   Claes Jans als 

gesurrogeerde volmacht van Nijetrijne.   Het HOFF verklaart de impt in zijn qualitiet 

ongehouden te wezen tot reparatie ende opmakinge van meer als 15 roeden 7 ½ voeten, wegs 

naast aan Sonnega perck gelegen, …..cond. de ged in conformatie van het register bij Grtm. 

Lubbert Lykles gemaakt ende mede ten processe overgeleverd de 5 roeden ten naasten 

daaraan volgende voor hun aanpart, voorts te houden en te maken, mitsgaders ook te 

refunderen de kosten,schaden etc….  en compenseert de kosten. 

 

Jacob Pieters wonende tot Veenklooster, als door cessie het recht hebbende van Jurrien 

Jurriens en Gese Broemans ?    CONTRA Haie van Scheltema ged.    Het HOFF cond. de 

gedaagde om de impt te betalen de somma van 95 car. gld met schaden etc. 

82. 

Lyebbe Lyuwes req.   CONTRA  Jelger van Bootsma, Wijbrant Gerrijts Binne 

Oenes en Matthias Everardi cur. over Jfr Atke Schonenberch en haar goederen.  

Het HOFF cond. de gereq. de requirant te betalen hetgeen zij genoten hebben van het 

vergraven van de venen, en met de schaden etc.. 

De proc. generaal clager en req.  CONTRA   Mr. Andries Jacobs Chirurgijn te 

Bolsward, beclaagde.   Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek bij provisie gedaan, mits met 

handtastinge belovende, en daarvoor stellende genoegzame cautie, ter somma van 500 c.gld 

aan alle partijen, des vermaand zijnde, in persoon, en wederom voor den Hove te compareren, 

…….. om voortaan de Magistraat der stede Bolswert naar behoren en en ten respecte hem te 

dragen als een goed burger. Reserverende de kosten . 

83. 

Teed Pieters dr wed van wln Gerrit Gosliks, voor haar en als wett voorst van de knn.; impt 

CONTRA Fedde Rickes en Auck Ryurdts dr e.l  In factis. 

 

Sipcke Hoites als cur over Ipcke Ipckes de jonge, in die qlt als universeel erfg van Wlck Hoite 

dr  CONTRA  Arend Wabbes als cur door de crediteurs geordonneerd over de 

ontscheiding van Ipcke Ipcke’s goederen. Te compareren voor de comm. van den Hove: 
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POINCTEN: 1. Te wat tijden de koop van de landen in de Broeck welcke Houck,  de 

huisvrouw van Tiete Goitses ten dele gevallen is; hoeveel daarvoor is betaald, en de titel 

daarvan te recouvreren. 2. Oft Ipcke Ipckes ook meer landen in de Broeck verkoft heeft als in 

de impetrant in conventionem ’s reprochen overgeleverd. 3. Hoe groot Algera zate in het 

geheel is en wie daaraff voormaels eigenaars zijn geweest; 4. Wanneer Wlck Hoite dr. is 

overleden.5. Wat schulden bij haar overlijden stonden te betalen. 6. ten vorderen van de 

reci…. van de restitutien ende landen in den Broeck. 7. Oft de erfgenamen van Hoite Sipkes 

voor de ontscheidinge de meubelen en goederen al genoten hebben. 8. ende hoe lange voor 

het hylck. 

84. 

Meinerd Hessels als man en voogd voor zijn huisvrouw, als erfg. van Botte Tietes in leven 

gewoond hebbende te Bozum.   CONTRA   Mathijs Sickes, excecuteur van Wymbritseradeel, 

en Pieter Willems althans man en voogd van van Feijck Douwe dr voor haar kinderen bij 

wijlen Claes Willems in echte getogen en c.d.r.  In Factis. 

 

4 mei 1605. 

Hessel Piers tot Oosterlittens, Appelllant,  CONTRA Jouke Jouges (Jonges?) te 

Dronrijp, als m.e.v. van Anna Intse dr. zijn huisvrouw.  Het HOFF doet te niet het vonnis van 

de Nederrechter en overigens niet ontvangbaar. 

85. 

Atte Attes Appellant, CONTRA Thomas Joukes geappelleerde;  … niet bezwaard. 

 

Tsiesse en Hebbe Feddes als voormonden over wijlen Balthus Feddes nagelaten 

weeskinderen;   CONTRA Tseets Here dr. wed. van Johan Wopkes en mede als wett. 

voorstander van de kinderen.   Het HOFF …. ..om de impt te betalen de somma van 100 

g.gld; met de interesten sedert de 7

e

 mei 1591…..    

 

Willem Jans burger in Leeuwarden  CONTRA   Aarend Andries als curator over de nagelaten 

weeskinderen van wln. Tseets Sinne dr.  ……. Om de req. te laten ongemolesteerd, voor de 

helfte van de nog te betalen somma welke zijn  voorkinderen moeder Trijn Gerbens 

geconcludeerd mach hebben, onverkort het recht van Trijns sterfhuis ….. en ontseggende sijn 

vorder versoeck….  

86. 

6 mei 1605.  

Minnerd Wijbes en Sijds Botte dr. tot Oenkerck, impetranten CONTRA   Bernard Hiddes 

c.d.r voor Tseets Botte dr. zijn e.h.  cond. de gedaagde te namptificeren 450 g.gld  

 

Henrick Oldendorp als erfgenaam van Wijbrant Oldendorp zijn vader;  CONTRA 

Syouck en Jel Donia   In Factis.  

 

Pieter Gerrijts binnen Leeuwarden Triumphant en impt  CONTRA   Ryeurdt Wales en 

Jesel Hanse dr e.l. op de Joure, en Jesel opposanten ; [ingevoegd}:  # Wijcher Jeres (Heres) 

postulant te Sneek, en Gijsbert Gerrijts aldaar, copers, Goslick Hans zn en Jelle Andringha 

grietman van Utingeradeel, Eelcke Tyerks en Rinck Sipcke dr.  Het HOFF adproberende de 

besognien van de deurwaarder interponeert daarop het decreeet, ordonerende dat de koop van 

de landen daarinne geroerd noch eenmaal over de kercke en het gerecht worden 

geproclameerd, …. Etc …. verhogen… het lichten van het zegel uit de wasse…  

87. 

Ockas (?) Broersma postulant binnen Sneek als last hebbende van Wijm Hans zn, olde 

burgemeester, Houck Syurdts dr. als erfg. Van Andke Syurdts dr. Wijm Hanses overl. 

huisvrouw. CONTRA Jan Martens Gravius jegenwoordig ontvanger van 

Wijmbritseradeel; en Jr. Douwe van Botnia Grietman van het zelve deel; ged.  Het HOFF 
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....niet onfangbaar onverkort zijn recht tegen de inwoners van Wijmbritseradeel.  

 

Tsiam Clase dr wed van Douw(e) Hans voor haar en als wett. voorst. v.d. knn.;  CONTRA 

Jr Eelcke van Gratingha (? Vlek) als voogd van Jfr Tet van Roorda.  In Factis. 

 

7 mei 1605. 

Botte Aedgers als man en voogd van Hijlck Gale dr. zijn e.h.; Syouck Gerbe dr. wed van 

Sijtse Lyuwes, mede op het Nieuwland, voor zich en Siouck Gerbe dr wed van wln. Marten 

Henricx resumerende de proceduren van wijlen haar man en wegens Claas Jans en Trijn  (88) 

Douwe dr. e.l. origineel gedaagden.  CONTRA Reenck Gales voor hem en nom uxoris.  

Het HOFF hebbende Claas Jans en Trijn Douwe dr genoegzam bediscussieerd, verklaart de 

drie vierde parten van de huizinge met de ontruiminge van de impts. eigen landen voor hun 

achterwesen ter summa van 183 g.gld; 24 strs; en 690 gelijke guldens 14 strs; in een andere 

partije, met de schaden en de interesten gehypotheequeerd; cond. de gedaagde de ¾ part van 

de huizinge en de landen te laten volgen. Om daar aan hun gemelte achterwezen te 

bekomen.(?) of andersins henlieden hetselve te betalen, en om redenen compenseert de 

kosten. 

 

Jan Mathijs zn Clock mede griffier in dezen Hove en Auck zijn huisvrouw, Triumphant;  

CONTRA Gerrijt Radijs eerste deurwaarder van desen Hove en Auck Ritske dr Annema 

(?) ende Jarich Sickes, eerste koper.  Het HOFF adproberende de besognieen, ordonneert dat 

de  koop van de landen noch eenmaal geproclameerd zal worden…. Op den 5

e

 juni 

eerstkomende….   

89. 

Dirck Arens voor hem en vanwege Jantien Jans dr zijn echte huisvrouw,   CONTRA 

Cornelis Sickes, Aleff Bauckes en Hessel Foppes, geprefereerde crediteuren op Hadu Jans en 

Jan Simons goederen.  Het HOFF cond. Cornelis Sickes om 191 g.gld in de handen van 

de commissaris van de Hove te brengen…. Met de achterstallige interesten vandien….. 

8 juni 1605. 

Enne Jans te Oostereind, CONTRA Douwe Nijenhuis, en voor Jan Jukes en Syu Lyklema. 

…. Niet ontfanghbaer…., onverkort zijn recht uit kracht van een summa in dat van 27 okt 

1601 tegens de erfgenamen van Centius Centius. Op de koop van landen van de erfg. sedert 

date van de akte van 6 april 1603 verkocht en cond. de impt. in de kosten van het proces, tot 

s’HOFFs taxatie.  

90. 

Jan Henricx brouwer binnen Leeuwarden als vader en leg. adm. van Teed Jans dr, impt 

CONTRA Reinier Jans. … te namptificeren 214 g.gld. … 

 

Aarend Jans tot Iskenhuizen als cur over Marithien Ege dr.  CONTRA 

Hylcke Annes als cur over Fecke Nolckes.   .. niet ontvangbaar… 

 

Anna Sytses tot Hardegarijp,  CONTRA  Barend Warners aldaar.   Het HOFF verklaart de 

impt voor zo vele hij erfgenaam is van Sytse Hettes, quasi eigenaar van de leijen ten processe 

uitgedrukt, …en verder niet ontvangbaar…. 

91. 

10 mei 1605. 

Wolphard van Lezaan grietman van Tzietzerksteradeel, Req. CONTRA    De 

Wethouderen der stede Leeuwarden uit naam van derzelve stede.  In Factis. 

 

Jfr Margaretha van Hesselinga Triumphante;  CONTRA    Jfr Auck van Donia. 

Zonder te letten op de exceptie wijst partijen in feite contrarie. 
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Eemcke Dyuwerds Meetsma als vader en leg. adm. over zijn knn. bij wln. Auck Hettingha in 

echte getogen. CONTRA  Henricus Hinckema. ..de ged. met de gedane presentatie te 

mogen volstaan, en de impt niet ontvangbaar. 

92. 

Met en Adriana Aarends dr. binnen Leeuwarden; als erfg. van Trijn Aarends hun 

overl.moeder;   CONTRA  Willem Jans mullener, en Lol e.l. tot Mackum. 

… holdende de overgelegde obligatie d.d. 4 mei 1593 voor bekend, cond. de ged. de impt te 

restitueren de somma van 31 g.gld met de schaden en interesten… 

Jan Jans goudsmid, burger in Sneek, impt CONTRA     Peter Bonnes aldaar, ged en 

gecontumaceerde.  Het HOFF …..houdende de overgelegde obligatie van 24 okt 1604 voor 

bekend …. Te betalen de somma van 50 g.gld.  

 

Eescke Haiema te Surhuizum Req.  CONTRA  Harmen Jeroons c/ux;  

..op het overgelegde peremptoir te antwoorden… en cond. de ged. mede in de kosten. 

 

Floris van Dalen en Andries de Grave burgers en kooplieden in Amsterdam, als cessie en het 

recht hebbende van Rennert Tyerks die cessie en transport had van Adger Polman (!) en 

gecaveerd hebben voor Tetke Taterne..? zijn huisvrouw. CONTRA   Teed Douwe dr. tot 

Dokkum, wed. van Jurgien Aukes, als erfgenaam. Het HOFF .. verstekt  (93)de gedaagde en 

holdende de obligatie voor bekend d.d. 26 febr 1598 cond. de ged. de impt te betalen 100 

dalers.  

 

Eelke Tyaards burger en koopman binnen Leeuwarden als cessie hebbende van Cornelis 

Tyerks voor hem en als voogd van Martien Cornelis dr zijn e.h. en c.d.r. CONTRA 

Haitse Jans en Roeloff Hidde dr op de Joure.  Het HOFF gezien de acte waarbij 

gebleken de gedaagde in antwoord ver…. Te zijn houdende het overgelechte instrument in 

dato de 26 juni 1599 voor bekend… om de impt te betalen 200 Car. gld; met schaden…  

 

Ju Hinnes als wettige voorstander van zijn kinderen bij Ambrosia Sicke dr ; als erfg van Sicke 

Douwes haar vader;  CONTRA Claas Wijbes en Lijsbet Cnoops e.l.;   Het HOFF gezien 

de citatien verstekt de gedaagde hunlieden het overgelegde instrument d.d. 11 juli 1601 voor 

bekend… de gedaagen te samen en elk voor het geheel te betalen 300 g.gld  

 

Luts Gerrijts, wed van Mennert Pieters  CONTRA Jfr His Roorda wed van Pieter 

Mol. Holdende het stuk d.d. 14 dec 1603 voor bekend … om de impt te betalen 50 ££ met de 

schaden etc. 

(2 lege pagina’s  94 en 95 ) 

96. 

Johannes Uulkes en Hil Wibrands dr tot Franeker, impt CONTRA   Johannes Jacobs en 

Hid Eze (?) dr e.l te Hitsum.  Het HOFF gezien de citatien … verklaart de overgelegde 

obligatie voor bekend, d.d 2 maart 1602; cond. de gedaagden en Johannes Jacobs voor het 

geheel te betalen de somma van 175 g.gl…. 

 

Jacob Laas zn Beima req;   CONTRA  Tyumme Pieters.   .. de conclusie 

aan de Heren Gedeputeerden te van zijn adprehensie costeloos en schadeloos af te doen.  

 

Douwe Bockes Abbema geass. Met Bocke Douwes zijn vader  CONTRA  Anthonis Jans 

Trijsst secr. van Sneek  ..peremptoir te antwoorden.   

97. 

Pier Taickes voor hem en zijn huisvrouw,  CONTRA Abe Epes , idem. 

De ged. kan met zijn presentatie volstaan en de eiser is niet ontvangbaar verklaard. 
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Ulcke Piers burger en lakenkoper binnen Leeuwarden voor hem en als voogd van Bauck 

Johannes dr. zijn huisvrouw;  CONTRA Sibe Sibes tot Waaxens in Do. Dl.; voor hem en 

voor Trijn Sape dr zijn e.h.;   te namptificeren 95 g.gld  

DE EERSTE RECHTDACH NA PONTIANUS ANNO 1605 IS GEWEEST 4 JUNI 1605.  

5 juni 1605. 

Doorgehaald:  Lijsbet, Aaff en Pieter Jans wonend tot Staveren wesende de vs. Lijsbet een 

vrije maagt, Aaf en Peter voor hem impt CONTRA   Schelte Martens en Jan Jelmers 

en Jacob Takes wed. van Allard Jans in leven burger binnen Staveren.  ged.  (….) 

98. 

de 5

e

 juni 1605. 

Lijsbet, Aaff en Pieter Jans dr. te Staveren impt CONTRA Jacob Taeckes wed. van 

wln. Allard Jans, in leven gewoond hebbende tot Staveren.  

 

Het HOFF cond. de ged. om de presentatie bij de impetrant in zijn replijk gedaan te gehengen 

en te gedogen dat Schelte Martens zal worden gaeauthoriseerd tot tutor en voormond over de 

twee weeskinderen bij wijlen Allard Jans nagelaten. En om redenen compenseert de kosten. 

 

Auke (Anke?) Sibe dr. huisvrouw van Pieter Jans te Bozum gewezen huisvrouw van Anne 

Taeckes in leven te Tirns en Pieter Jans executeur van Baarderadeel, als geauth cur. over 

Auke Anne zn. Impt  CONTRA Take en Rinke Annes tot Folsgare, voor hen en 

Cornelis Douwes sampt Hessel Hoites als cur. over de weeskinderen van Anne Taeckes bij 

Syurdtke Syurds dr. in echte getogen. Ged.   IN factis binnen 3 weken peremptoir. En binnen 

8 dagen in state van wijzen te begeven.  

99. 

doorgehaald: 6 juni 1605. 

Sicke Freerks burger der stede Sneek voor hem en vanwege Hil Roeloffs dr. zijn e.h.  

CONTRA Syurdt Conincks op Langwerd.  Te betalen 100 g.gld ..etc.. 

7 juni 1605. 

Lolcke Pieters apellant,  CONTRA Anne Jacobs cum uxore.   Het HOFF verstekt partijen 

van vordere aktie salf dat wat ontvangbaar zal zijn. Wes binnen een maand wordt ingeburcht, 

des dat de appellants huisvrouw de geappelleerde beantwoordt, binnen 14 dagen .(?) 

 

Anne Jacobs voor hem en zijn huisvrouw,  CONTRA   Lolle Piers in zijn qlt.Het HOFF 

cond. de applt te gedogen dat zijn huisvrouw de reqrts artikelen zal beantwooren. En de 

kosten tot het uitende van de principale zaak. 

100. 

Cornelis Ariaan Jelgers wonende aan St. Jacobi Parochie. CONTRA   Andries Jelgers tot 

collum, en Neelken Damas, wed. van Fonger Jelgers, ende Abbe Dirks tot Franeker, en 

Cornelis Lamberts tot Harlingen voor hen en hun mede erfg. onder beneficie van goederen 

van Fonger Jelgers, hun wijlen oom.  IN factis. 

 

Tyepcke Johannes zn Sickema impt en triumphant CONTRA   Jfr Margarretha Syrcxma ged 

en gedoemde. Het HOFF taxerende de kosten tot 200 g.gld.; … haar voortgang zal vinden.  

 

8 juni 1605. 

Adriaanke Jacobs requirant CONTRA Griet Gijelds  gereq.   Het HOFF gehoord de eed 

van calumnia bij de req. gedaan restitueert haar tegens verloop van tijden ende quijt haar 

alsnoch van de tijd van 3 weken om haar produktie te mogen doen … 

 

9 juni 1605. 

Holck Jans dr wed Jan Jans te Staveren, en als leg adm voor de kinderen.   CONTRA 

Epo Augustinus rentmeester te Worckum. IN factis post magnas ferias, voor alle dilay. 
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101. 

Tyaerdt van Aylva c.s. zo zij procederen CONTRA De magistraat van Dokkum   Het 

HOFF verstekt partijen van vordere produktie… 

Jacob Jans lakenkoper te B……. CONTRA Mr. Wibrand van der Horst voor hem 

zelven en als last hebbende van Mr. Frederich van der Horst zijn broeder.   Het HOFF 

verklaart de sententie van de Nederrechter van onwaarden, ordonnerende de geappelleerde 

originaal impetrant, in raad acte ten pricipale voor den Hove te dienen, van libel, de appellant 

originaal gedaagde daarop te doen antwoorden. Voorts te procederen na stijl van den Hove en 

con de geapp. In de kosten van de proceduren, in beide instantien onverkort hem 

dienaangaande tegens die van den gerechte van Menaldumadeel zijn recht.  

 

12 juni 1605. 

Sibbel Agge dr. wed. Carel Carels in leven burger en glaasmaker te Sneek, als door scheiding 

het recht van Carel vs. verkregen hebbende.   CONTRA  Syurdt Conincks op Langwerd. ..te 

namptificeren 35 car. gld.. 

102. 

Peter Peters tot Huizum als voorm. van de weeskinderen bij Griet Jelledr. getogen    

CONTRA    Sijne Bockes tot Teerns, en Aaf Jans dr, ende Peter Hans en Griet Hanse dr. e.h. 

van Jacob Andries als erfg. van Ansck Obbe dr. ged.    Het HOFF verklaart de impt in zijn eis 

jegens Sijne Bockes en Aaf Jans dr. niet ontvangbaar en nopens de andere gedaagde wijst 

partijen in Factis. 

 

Peter Hessels te Wommels applt  CONTRA Bocco v Burmania grtm v.Henn’dl. 

Het HOFF houdt het proces van de zijde van de appellant voor geconcludeerd, en niet 

bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.  

 

Marij Oeges  CONTRA  Hendrick Arens gunt haar, de req. nog 14 dagen om haar 

productie te doen.  

103. 

Jan Jacobs in Schoterland als cur over de kinderen van Griete alias Trijn Pieters dr. bij Dirck 

Jans in echte getogen, geres. de proceduren van de vs. Trijne als erfg. van Pieter Gerbrands. 

CONTRA Gosse Pieters als volmacht van Jan Pieters en Jacob Everds. Geapp. 

.. doet ten niet het vonnis van de Nederrechter, en verklaart de applt. om in zijn presentatie 

met het 10

e

 en 11

e

 punt te mogen volstaan. 

 

14 juni 1605. 

Jan Pieters tot Wijckel req. CONTRA Fecke Simons geapp. En excipient.  Het HOFF 

rejecterende de exceptie, cond. de geapp. peremptoir te antwoorden.. 

 

Jfr. Auck van Donia CONTRA Jfr Margaretha van Hesselinga,    … en reserverende de 

kosten. 

104. 

Jan Willems burger in Leeuwarden  CONTRA Wijbrand Ebis wachtmeester der stede 

L’warden.  .. niet bezwaard… 

 

Wijger Fetses wonend tot Waaxens in Dongerdeel, ex testamente erfg . van Tyebbel Freerks 

dr zijn overl. huisvrouw. CONTRA   Jfr Geel van Heringa wed wln Suyck van Humalda. 

Het HOFF … te betalen de somma van 50 g.gld…   

 

Lambert Jans tot Franeker ende Hendrik Jelles tot Bolswerd, als voorm en cur. over de 

kinderen van wijlen Claaske  Sippe dr. in leven huisvrouw van Epe Pieters impt. in conv. en 

ged. In reconventie CONTRA Mr Syurd Jans en Livius Siccama als cur. van Epe Peters 
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ged in conv en eisers in reconv.   Het HOFF cond. de gedaagde de impt te laten volgen de 

helfte van 7/8

e

 van de huizinge, Weije ende mouterije en de helfte van de betalinge aan Epe 

Pieters, achtstepart van de huizinge gedaan, van gelijcke de helfte van de huizen en camers in 

de brieven met letters aangeduid, en in het libel verhaald, mitsgaders het halve huisraad, ten 

tijde van Claaske versterven bevonden, uitgenomen hetgene Epe Pieters ten tijde van het 

vergaderen van het echte met wln Claaske alleen toebehoorde, en verklarende de impt tot de 

geëiste 250 car gld en de honderd  (106)  caroli gld van huisraad niet ontvangbaar. Ende in 

Reconventie recht doende, cond. de ged de impt. te laten volgen de ingebrachte goederen, de 

achtste part van de huizinge, de brandewijn en de moutwijn, mitsgaders het schip en huisraad, 

zoals Epe Pieter ten tijde van Claasken Sippe dr. kreeg, of andersins de rechte estimatie 

vandien; verklarende de impt tot zijn vordere eis van ingebrachte goederen niet ontvangbaar; 

en om redenen compenseert de kosten. Ende aangaande het aandeel van de huizinge en twee 

kamers tot Harlingen, ende hetgene Claaske tot lijfbehoud had, mitsgaders de uit- en 

inschulden ende vordere goederen behalve de huisraden, tussen partijen te compareren voor dr 

Gellius Hillema die hun zal verenigen indien niet hen zal interrogeren op zekere POINCTEN. 

1.Wat en hoe groot de uitschulden ten tijde van Claaske versterven zijn geweest.2. Waarmede 

de uitschulden zijn betaald, wat van de inschulden sedert is opgekomen, en wie die ontvangen 

heeft. 3. Wat inschulden noch staan te ontvangen, en oft die wis zijn, ende wat uitschulden 

noch onbetaald zijn, van beiden staat te maken, en te recouvreren de documenten en 

bescheiden daarvan zijn, ende te verstaan alsulke personen als daartoe nodig zal zijn. 4. Hoe 

groot het aandeel van Claaske is geweest tot het huis te Harlingen; voor wat quote zij 

erfgenaam van haar olders (was) 5. Aen wie Epe Pieters d’eene camer van 110 g.gld verkocht 

heeft; en te vorderen de beraden daarvan gemaakt 6. Wat parten scheeps na Claaske dood 

verhandeld zijn, en hoe vele en ofte er noch enige behouden zijn, 7. Wat goed tot Claasken lijf 

heeft behoord. ( 107) 8. Wat goederen behalven huizen en huisraden en bovengeschreven 

percelen ten tijde van Claesken versterven meer zijn geweest, en waar die gebleven zijn  

 

(107) 

Jfr. Elisabeth Rataller wed van jong… impt.   CONTRA Berend Jans tot Bergum. Ged. In 

Factis in forma. 

 

17 juni 1605. 

Adriaan Jans van den Bosch, burger en coopman binnen Leeuwarden. CONTRA 

Romcke Pieters wonend op het Heerenveen.  .. peremptoir op de eis van de impt. te 

antwoorden. 

 

18 juni 1605. 

Lyuwe Jeronimus te Brantsum voor hem en zijn huisvrouw;  CONTRA  Watse Eelckes, 

Dirck Claas zn, Everd du Gardyn, Claas Jenties,  Syoucke Jans  en Jfr Helena van Bunau.  

Het HOFF cond. de gereq. exempt Helena v. Bunau, de req. te betalen de schaden en 

interesten door de wanbetalinge der getaxeerde huizinge, ten processe geroerd, voor hun 

quote gehad en geleden…. Tot de juiste betalinge. En tot vordere deductie ter cause van het 

bewonen va de huizinge weder te moeten betalen, ook aangaande melioratien, en voorts te 

compareren voor Lycklema . 

108. 

Mr. Gerrijt Hardomans advocaat voor dezen Hove,    CONTRA    Jan Sydses tot Harlingen. .. 

om aan de impt te betalen de somma van 50 g.gld. ..en verklarende de huizinge in de processe 

uitgedrukt voor gehypotheekeerd, ende nochtans in zijn vorderen eis niet ontvangbaar.  

 

Wybe Pieters CONTRA Pieter Bonnes te Sneek.   Het HOFF cond. de ged om de schuld 

vervat in de obligatie d.d. 11 febr 1596; goed en richtig te maken. Of andersins de schuld aan 

de impt te betalen. Deducerende hetgeen daarop betaald is. Compenseert de vordere eis en 
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overigens niet ontvangbaar.  En voorts voor de commissaris te compareren. POINCTEN:  

Wanneer de 50 g.gld bij de gedaagde hem impetrant op Anthonis van Hettingha zijn 

overgedragen. 2. of dezelve overdrachte is geweest tot afflossinge van de rentebrief, van 

obligatie, of van bestaande lasten. 3. Item wanneer Anthonis van Hettingha dese 50 car. gld. 

betaald heeft.  

 

109. 

Jfr Barbara ven Dekema voor haar en mr Gabbe Meinsma adv. v.d. Hove; als last en proc. 

hebbende van Jfr. Lucia van Dekema, en mede als erfg. van Hector van Dekema, haar 

broeder. Triumphant, (en in conv en reconv.) CONTRA    Jonckheer Sicke van Dekema  

Het HOFF tauxerende de reparatien en onkosten aan het huis te Sneek ende Aalke moeije huis 

daar onder begrepen, gedaan en verhaald in de punten 1-18 (op no 6 na) posten de specificatie 

met B ten libelle overgeleverd, ter somma van 1443 g.gld 19 strs; en de interesten vanden 

jaren 1600, 1601, 1602, 1603 en 1604; ter somma van 472 g.gld 22 strs; mitsgaders de 

opkomsten van de landen te Westhem, volgens de specificatien met C van gelijken libelle, 

geëxhibreerd, ter somma van 166 g.gld; 17 str; en de interesten van dien van de gemelte May, 

tot 22 g.gld 15 str 11 penn. Condemneert mede de gerequireerde te gehengen en gedogen dat 

de req. In de possessie van de derdepart van de sate te Westhem werde gesteld, ende hun, req. 

Te betalen de rechte waarde, die de derdepart van de ……… te Sneek met schaden  en 

interesten, door het ontberen vandien gehad en geleden, te hebben en te te lijden, van de 

volgende summa d.d. 22 mei 1604; te doen alle zijn weert de gappelleerde zal hebben, ende 

voorts bevonden de req. eigen overgelichte rekeningen de ontfang bedragende ter summa van 

8912 g,glg 18 str. 12 penn en de uitgave 6676 g.gld 20 str 18 penn; onder die met elks ander 

geconserveerd, en gecompenseerd, zijnde meer ontvangen dan uitgegeven te zijn de somma 

van 2235 g.gld 26 strs 1 penn; van dewelcke gerakende de somma van 27 g.gld 17 str 4 pann. 

Meer uitgegeven als ontvangen, volgens de rekening van Tyaard Jans in libelle mede 

verhaald, cond. dienvolgende de geappelleerden de applten, te volden en betalen de resterend 

1963 g.gld 9 str 8 penn; met schaden etc….; met nog een aantal verdere uitgaven…..(110.) 

.. ten processe overgelegd, weer enige geldsbedragen en verklaart voorts de requiranten tot 

hun eis betreffende een derde deel van de venne buiten Sneek niet onvangbaar en cond. hen 

voorts in de helft van de kosten; en de gereq. Tot s’HOFF taxatie. …. Voor het overige in 

forma. 

 

Den 27 juni 1605. 

Jfr Auck van Donia req.  CONTRA  Jfr  Margaretha van Heslingha, …. Binnen 2 dagen 

haar productie te doen… 

 

De Gedeputeerde Staten intervenierende voor Gerrijt Laurens en Kempe Wierds Meines van 

Veenklooster,    CONTRA  Bocke van Feitsma  grietman van Kollumerland, en Het Meeus 

… ratione officy; ……. In factis.  

111. 

Haie Reiners tot Gouthum voor zich en als voogd van Anna Jelle dr zijn e.h.; en c.d.r. 

CONTRA Jr. Eelck(e) van Heeringa te Oosterend, en Joachim Hoppers secr. v 

Wijmbritsradeel..... Cond. de ged. de impt. te voldoen of op te leggen 100 g.gld …. 

 

Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel,  CONTRA   Douwe van Botnia 

Grietman van Wijmbritseradeel, te namptificeren 300 g.gld .. 

Marten Jans in de Roskam binnen Leeuwarden, als overdracht en adsignatie hebbende van 

Jacob Ariens voor hem zelfs en de ratocaverende voor Neeltien Dirks zijn huisvr. Triumph. 

CONTRA Adriaaan Simons van St. Anna Parachie en Jacob van Loon? ged. en 

gecondemneerden.  Het HOFF het HOFF verklaart de impt en triumphant tot de schaden in 

de overgelegde declaratie niet ontfangbaar…  
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112. 

21 juni 1605. 

Sijtse Johannes Wolsius, Bouwen Claasz; en Juke Claas burgers in Franeker als 

geprefereeerde en ten dele betaalde crediteuren van Otte Claes mitsgaders Rijk van Oostrom 

mede crediteur, tot Franeker en rijk vs. mede voor de andere crediteuren aldaar;  CONTRA 

Menne Mollema burger te Franeker als geeligeerde en geauthoriseerde curateurs van Allard 

Ottes burger in Franeker. Het HOFF … de ged. mogen volstaan met hun presentatie in het 

28

e

 artikel gesteld, en de impt. niet ontfangbaar. 

 

Dr Suffridus Nijenhuis, suppost van dezen Hove, als gesubstitueerde volmacht van wln. 

Willem Walcoert; en de executeurs van dien testament.; en Franchine Flocquen in leven e.l.; 

tot Franeker gewoond te hebben;     CONTRA   De kinderen en erfgenamen van Jan Loo en 

Syouck Abbedr. En also mediate erfg. van wln. Ulrich Abbes, geadsistteerd met Mr. Martinus 

ten Hoor.   Het HOFF cond. de impt als gesubstitueerse volmacht van het testament van 

Francina Flocqe(n) wed. van Willem Walcoert, nagelaten en haar weten onder de presentatien 

ten replijk de artikele 10 gedaan te voldoen ende te betalen de somma van 1200 car. gld.; met 

schaden…. Verklarende de achtergelaten goederen van Ulrich Abbes daarmee 

gehypothequeerd te zijn, ende executabel, .. vordere eis niet ontfangbaar.  

22 juni 1605. 

Marij Simons wed. van Gerbrand Bartels voor haar en als wett. voorst. van de kinderen.  

CONTRA   Jan Hoeckes aldaar en Tseets Wybe dr. zijn huisvr. … te namptificeren 190 g.gld  

 

Lyuwe van Jukama als man en voogt van Jfr. Teedke van Burmania zijn huisvr.   

CONTRA Jan Tiards voor hem en zijn huisvrouw.  … voor de commissaris….. 

POINCTEN:    1. Hoeveel land onder de huizinge begrepen waren, voor en de eerst Gerrijt 

Hotses metter woon op de sate in questie is gekomen. 2. Indien nadien enige afftochte van 

lands is geschied, van hoevele en met wat conditien. 3. Te recouvreren de andere landheren 

beschedien en de vore gaande landsaten huircedels. 4. Oft de vergrotinge van het 

tegenwoordige huis toestand het clein huisken affgebroken is geworden.  

114. 

Cornelis Martens tot Steens als erfg. van Foeckel Douwe dr. zijn moeder en het recht 

hebbende van scheiding verkregen van de doctores Balling Butenpost en Daniel de Blocq; als 

curateurs over de goederen van Egbert Bonga (Ringe?) zijn stiepvader, en in die kwaliteit 

cessie hebbende van Douwe Ottes, welke Douwe het recht hadde van Meinte Sipkes.  

CONTRA Johannes Jonges bij Bolsward.   ..cond. de ged te namptificeren 82 dalers.. 

Merck Jensma tot Pingjum CONTRA Jacob Luitiens,  In Factis voor Runia. Geen 

POINCTEN. 

 

Cornelis Simons burgemeester tot Leeuwarden,  CONTRA   Tonis Jans burger aldaar.  

Te compareren voor de commissaris…. Geen POINCTEN. 

 

Imme Bauckes en Tonis Jans burgers tot Harlingen, als voorm. over de weeskinderen van 

wln. Hans Gu..is. (Gauw?)   CONTRA   Andries Joachims tot Franeker, voor hem en zijn 

moeder, en de andere erfg van Henrick  C….    In factis. 

115. 

Abbe Dirks tot Franeker , Cornelis Lamberts tot Harlingen en Fonger Epes tot Lutkewierum 

als voogd van Trijn Lamberts te Harlingen, en voor Aeltien haar dochter, allen erfgenamen 

van Fonger Jelgers.  CONTRA  Simon Lyuwes voor hem en Loll Pieters zijn huisvrouw 

en c.d.r . Het HOFF ord. de ged. om de impt de presentatie bij hen in het 12

e

 artikel 

gedaan de somma van duisend car gld.; op 8 jaren van 1603 tot 1609 en 1610 verschenen en 

te verschijnen, volgend het coopbrieff van de 22 febr 1603. en voorts de schade … etc…  
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Jelmer Pieters appellant;   CONTRA   Haring Hettes en Jacob Broers tot 

Hindelopen, als volmacht van Mathijs Botke (r) tot Ansloo   … niet bezwaard door het vonnis 

van de Nederrechter… 

 

Feike Wijbes te Dokkum CONTRA Claas Martens geapp.    .. te niet het vonnis van 

de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de eisers niet ontvangbaar. 

116. 

Wijtse Meinerts burger in Harlingen, als m.e.v. voor Alke Jacobs dr. Req.    CONTRA 

Uulcke Tijsszn;  cond. de impt. de koopschat vermogens het reversaal d.d. 5 juli 1592; 

ter somma van 154 g.gld te betalen…. 

 

Epo Jukama volm der stad Franeker, impt CONTRA Douwe van Hottingha als voogd 

van Ebel (adelsboek: Habel) van Offenhuizen, Jr. Carel van Intsen (Nitsen?) als voogd van 

Atke van Offenhuizen, en Catharina van Offenhuizen als erfg. van Feddrich van Offenhuizen.   

Het HOFF rejecteert de exceptie en cond hen peremptoir te antwoorden.  

 

Rints Gerrolts dr wed van Tseetse Jepma, te Leeuwarden, voor zich en als conj. persona en 

c.d.r. voor Mintse Minnes haar zuster en in die qual. erfg. van Mintsck Sipcke dr. haar moeder 

resp. oldemoeder.  CONTRA Jelmer Thoma tot Morrha, voor hem en vanwege de 

andere erfg. van Balling Lubbrens tot Aengium, en c.d.r ged.  In Factis.  

117. 

Doede van Syerxma impt  CONTRA   Jfr Margarethe van Syerxcma.  In factis binnen 6 d. 

 

Romcke Gerrolts en His Jeronimus dr e.l binnen Leeuwarden applt.  CONTRA  Marten van 

Bergen tot Amsterdam, nu het recht hebbende van de wed van Jan de Paus, en voor de 

erfgenamen en Joachim Eilerdts als volm. van Hans van Ewesum. … niet bezwaard en de 

impt. in de kosten. 

26 juni 1605. 

Hans Stemme in de Oudetrijne;  CONTRA Aarentien Reigers te Balck.  In Factis. 

Hessel Lyuwes tot Pingium applt  CONTRA   Teye en Ige Rommartha voor zich en c.d.r 

voor Jouck en Syerck Rommartha, als kinderen en erfg. van wln Baucke Rommartha hun 

vader.  .. niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.  

118. 

27 juni 1605. 

Hessel van Hemmema tot Minnertsga, geauth. Voorm. en volm. over de knn. van wln. Wick 

van Hermana, en in die qual. grondheer van Roordema zate en landen, nu bij Marten Everds 

gebruikt, Rentse Douwes nu eigenaar en en Peter Allards nu wonend op Heger Sijlstera zate, 

binnen Tzummerum gelegen. Req.  CONTRA Johan van Hottingha, Grtm. van 

Baarderadeel.   In factis v. Grovestins. 

 

Doitse Ritserts burger en Herbergier binnen Leeuwarden,  CONTRA   Wessel Jans aldaar. 

Het HOFF zonder te letten op de exceptie wijst partijen in factis. 

 

Hessel Lyuwes tegen de Rommartha’s van vorige pagina; (117)    Het HOFF doet teniete het 

vonnis van de Nederrechter, nopens het onderhoud van date in questie, en bij nieuwe sententie 

recht doende, verklaart de impt niet ontvangbaar, en cond. hem in de helft van de kosten. 

119. 

Walte Benedicx Hettingha wonend in den dorpe Ter Oele, als cur over Ede Joost Wijaarda, 

impt in conv. en ged. in reconventie   CONTRA   Pieter Cornelis burger te Leeuwarden;  

.. in conventie in factis; in reconventie niet ontfanghbaer.  

28 juni 1605. 

Aarend Boymer requirant;  CONTRA Jantien Jans dr. geappelleerde.…de eed van 
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calumnia.. restitueert de req. tegens verloop van tijden, en accordeert hem alsnoch de tijd van 

8 dagen, om zijn produktie te mogen doen.  

 

Jaym.s (?) Rens burger en wijnheer binnen Dokkum.  CONTRA Dr. Martinus Martinides 

ende Anna van Woldenburch ged.   Het HOFF verklaart de impt jegens de 80 car. gld niet 

ontvangbaar. 

 

Sirck Alberts althans wonend bij Harlingen applt CONTRA Itsen Itsers en Ricxt Uulcke 

dr te Lions. Doet te niet het vonnis v.d. Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de 

applt. niet ontvangbaar.  

120.   

29 juni 1605. 

Harmen Brinkman lakenkoopman te Rotterdam,  CONTRA  Fedde Tietes binnen Sneek.  .. 

te namptificeren 135 g.gld…. 

 

Sibout Intses , impt. en triumphant;  CONTRA Jaen Cornelis zn en Harmen Cornelis zn.  

armvoogden te Thiemarum. Het HOFF cond. de ged. hun oppositie kosteloos en schadeloos 

af te doen, en dat de sententie van date de 15 juli 1601 haar voortgang zal vinden, evenals de 

andere van de eerste maart, 1603; op de huring en de inkomsten van de landen ten processe 

geroerd….  

 

Douwe Abbes tot Harlingen req. CONTRA  Timen Frans zn. geapp.      

..niet ontvangbaar.. 

1 juli 1605. 

Isbrand Jongers burgemr. te amsterdam, Wytse Meinerts en Saaff Hendriks burgemeesteren te 

Harlingen, Jacob Pieters convooimeester aldaar, en Jfr Wisck Herema , Tsyesck Uulckes wed, 

Pieter van Ruiten( 121) Notarius publ. ende Durck ,Claes Metseler burgers en inwoonders 

binnen Harlingen.   CONTRA   Eelcke Harmens burger en koopman binnen Amsterdam,  en 

mr. Hero Tyards als voogd van zijn huisvrouw, en Harmen Harmens.  Het HOFF verklaart 

de gedaagden erfgenamen van Hermano Ploonis en zijn huisvrouw, hun olderen, en om 

redenen compenseert de kosten.  

 

Jan Jacobs en Simon Arens aan St. Jjacobs Parochie.   CONTRA    Jelle Tyaardts te Belkum 

gedaagde.  In Factis. 

 

Trijn Hessels wed van wln. Willem Willems burgeresse te Harlingen als voorst van haar zoon 

Willem in echte getogen. CONTRA    Taecke Alkes burger in Leeuwarden.  ..te 

compareren voor de comm. Geen POINCTEN. 

 

Wabe Jans tot Steggerda Req.   CONTRA Harmen Roeloffs als m.e.v. van Martien Pieters 

zijn huisvrouw, en Pieter Piters vanwege Pieter Feddes hun vader.  In factis. 

122. 

Reintien Jurgiens als leg. adm. over zijn kind bij Lijsbet Geerts(?) dr. en Wicher Geerts met 

Jurgien Alberts geassisteerd te Wolvega.  CONTRA     Maicke Jans tot Steggerda, als 

curator over Wicher Geerts en Lijsbeth Geerts nagelaten weesknn.    Het HOFF cond. de ged 

te leveren behoorlijke inventaris, van de impt’s goederen bij het aanvaarden van dezelve 

gevonden, en van zijn administratie daarover gehad, en voor Ulenburg te doen rekeninge, wat 

bij slot van deselve in reliquis bevonden mag worden om aan de impt. te betalen met 

schaden… 

2 juli 1605. 

Jan Gabbes to Hegebentum, applt,  CONTRA De erfgenamen van wijlen Neeltien 

Rennerts dr. wed. van wln Jan Claeszn; te Goutum.  ….te niet het vonnis van de 
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Nederrechter, en bij nieuwe sententie, gehoord de eed van de Appellant, cond. deze aan de 

geappelleerde te betalen 200 g.gld met de schaden etc… 

123. 

Dirck Gerrijts van Holdt, wonend te Coesfeld, voor hem en als erfg. van Tyaard en Jacob 

Gerrijts, zijn wijlen broeders.    CONTRA    Frans Tyaardts burger te Leeuwarden, en Trijn 

Tyaards dr. wed. van  Cornelis Jans burgersche binnen Dokkum, voor haar en de kinderen bij 

Cornelis Jans getogen.   Het HOFF cond. de ged. om de impt. te exhibreren (tonen) en te 

restitueren de gemelde rentebrief, van de 3 ½ g.gld jaarlijkse renten, te processe geroerd. En 

cond. voorts Trijn Tyaards dr. in haar qlt de impt ook 3 1/3 g.gld te betalen, uit de 

achterstallige rente, vandien sedert het jaar 1573 verschenen, met schaden etc…. ; of 

andersins te betalen de hoofdsomma van de renten, ter summa van 50 g.gld; met schaden 

etc…; onverkort Trijn haar recht jegens de medegedaagde Frans Tyaards, so hij vernemen sal, 

ende ordineert de procureur generaal, .. het recht van huwelijks te leveren, tegens Frans 

Tyaards, neffens de overgelegde rentebrieff, so hij bevinden sal, en cond. hem in de kosten. 

 

Hotse Wibrants te Beetgum  applt CONTRA   Freerk Harmens burger in Bolsward, voor 

hem en als volm van Sibe Rochus, als m.e.v. van Griet Harmens dr zijn huisvrouw, over haar 

kinderen bij Doede Harmens getogen; en Auck Doedes huisvrouw van Epo Douwes, als mede 

erfg. van wln. Harmen haar vader.    In Factis. 

124.           

3 juli 1604. 

Piter Fogles dorprechter in Wijckel, als voogd van Ay zijn huisvrouw, als erfg van Hylck 

Harmens haar oom, en c.d.r . CONTRA Sipcke Harmens in Eesterga,  

Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helfte van 50 g.gld; met schaden etc… 

 

Tyerck Tyercks burger in Leeuwarden in conv. en reconv. CONTRA   Bauke Pieters.  

Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 511 g.gld.; en in reconventie de 

ged. met zijn presentatie te mogen volstaan, en cond. de eiser niet ontvankelijk. 

 

Hoite en Goitsen Tietes als tesamen volm. voor hun vader Tiete Goitsens hun vader     

CONTRA   Wijbe Hamkes voor hem en als voorst. van zijn kind bij Menck Bauke dr. en 

echte getogen; en mede voor de andere erfgenamen van Bauke Tyercks en zijn wijlen 

huisvrouw. Het HOFF doende recht op de verzochte pervijsie ord. te namptificeren 15 g.gld  

125. 

Tet Jelke dr. ged. CONTRA Jacob Jepma  .. ontzegt de req. haar verzoek.. 

 

Griet Sytse dr. e.h. van Gerrijt Simons Req.   CONTRA   Alyt Abels en mr. Poppe Jellis.

 ..niet gehouden te wezen op de eis van de impt. te antwoorden…. 

 

Jfr. Jel van Aylve wed. van Burmania,  CONTRA Jr. Taco van Burmania. 

.. als noch de tijd van 14 dagen om haar produktie te doen… 

 

Margaretha van Sintelen (?) wed van Leul Gravers, Req. CONTRA   Harmen Moesel, en 

Dirck Gravers als cur over het kind van Leuel Gravers bij Elisabeth Moesel geprocr. Het 

HOFF  verklaart de ged. gehouden om op de eis van de req. te antwoorden.  

126. 

Folkerd Pieters en Johannes Claas resp. als broeder en oom en Renick Folperdts als volm. van 

Jacob Pieters geass. met deselve, impt CONTRA   Tyerck Cornelis.  

Het HOFF verklaart de opposant met de presentatie van de artikelen 12,13, 14, 21, 22, 23, 24, 

25, 26. en 28 te mogen volstaan; .. mitsgaders de executie van de interesten van 100 g.gld; en 

het zwart pak klederen zijn voortgang zal hebben, mits dat de opposant voor Jetske 

ingebrachte goederen zal genieten de somma van 1600 car.gld; en de partijen zullen beholden 
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de klederen tot de lichamen van de triumphant en Jetske behoord te hebben, en verklaart beide 

partijen verder niet ontvangbaar;  

 

4 juli 1605. 

Barbara Jans dr bij consent vann haar jegenwoordige man, nu voor haar zelven, en het recht 

verkregen hebbende door erven en scheidinge.  CONTRA   Jan Pieters tot Nes, en Jacob 

Pieters orig. impt; voor zijn interesse bij de vs. Jan zijn broeder.     ..te namptificeren 100 

g.gld. 

127. 

Johannes Gaukes en Aaff Poppe dr. e.l.; op het Nieuwland onder Leeuwarden;  CONTRA 

Botte Haukes als geauth. voormond over de nagelaten weesknn. van Dirck Foppes, mede erfg. 

van Foppe Dirks.  ..niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Cornelis Oenes wonend in Follega  CONTRA   Alle Bauckes, Jaeye Martens ende Sipke 

Attes, resp. volmacht van het halve dorp Oosterzee, en van de andere twee vierendelen, voor 

zo vele nodig geres. de proceduren bij Rincke Martens,  …. Niet ontvangbaar…. 

 

Sytse Feddes Requirant,   CONTRA    Claas Jacobs en Simon Johannes, te Steens als 

voormonden nover het weeskind van Johannes Feikes,     .. de tijd van 14 dagen, om zijn 

produktie te mogen doen. 

128. 

Syu Pieters dr. Lyklema, wed van Vincent Vincents, en res de proc. CONTRA 

Hette Pieters Lyklema als vader van zijn kindern bij zijn overleden huisvrouw.  IN Factis. 

 

Jenke Jenkes en Anna Otte dr te Winsum, impt CONTRA    Syurd Sprong tot 

Oosterlittens  als Procuratie hebbbende van Pieter Siolps(?) voor hem en zijn huisvrouw, of 

anderszins zich sterkmakende.  Het HOFF … te namptificeren 174 g.gld  

 

Albert en Sytse Hernes zonen, voor zich en als last hebbend van Berend en Joachim hun volle 

broeders, mitsgaders van Syts, Trijn en Rixt hun volle zusters. CONTRA   Johannes 

Hernes Ammema.   In Factis voor Rinia. 

 

Pietrick Jans dr. voor haar en als wett. voorst. van van haar kinderen bij Harmen Heins 

getogen en als erfgenamen van hem.    CONTRA Wopke Jarichs burger in Leeuwarden. 

Te namptificeren 50 g.gld en voorts in factis. 

129. 

Kempo Claes als stiepvader en als conj. pers. Van Trijnke Juke dr. en c.d.r. triumph.    

CONTRA   Harmen Pieters tot Arum.   …costeloos en schadeloos af te doen en 

dat de executie op de 5

e

 part van de goederen haar voortgang zal hebben. 

 

Sytse Wijmers voor hem en als cur. over Magdalena Wijmers zijn onmondige zuster als erfg. 

van Wijmer Sijes zijn vader. Impt. CONTRA   Jarich Gerckes en Aucke Gerke dr. wonend 

op Kollumerzwaag, als cessie hebbende van Gaele Rinnerts hun broeder.  Het HOFF… 

verklaart de impt niet ontvangbaar voor zover de goederen die door de ged. van zijn vader zijn 

geërfd. 

 

Pieter Pheltens burger in Sneek, en Pieter van Buiten burger te Harlingen, CONTRA   Ansck 

Aesges geass. Met mr. Andries Buchelds (?).  Het HOFF verklaart het overgelegde slot 

van rekening executabel, dienvolgende cond. de ged om de impt. te betalen de somma van 

148 car. gkd. 19 str en 8 penn en 40 c.gld in een andere partije, en 63 in een derde partije, en 

de gerechte 5

e

 part van 151 c.gld; en van 154 c.gld  alles met schaden etc…. 

130. 
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Pieter Pieters burger en houtkoper binnen Harlingen, Tr. en impt.   CONTRA    

Juke Claas burger in Franeker, gecond..  Johannes Menaldum, postulant voor het gerecht van 

Franeker, en advocaat voor desen Hove, als oom en nabloed van de nagelaten weeskinderen 

van wijlen Anna Pieters, bij Juke geprocreerd. Her HOFF adproberende de besognen van 

de deurwaarder, interponeert dat de koop van de renten daarinne geroerd noch eenmaal 

geproclameerd zal worden, ….. 

 

Jonckheer Hessel van Hemmema en Offke Hoitsma te Minnertsga, voor hun eigen interesse, 

en als volm van de andere ingezetenen van het vs dorp, in die qualiteit adproberende hetgeen 

bij sententie van 27 okt 1603 bij de doctores Sibrandum Lubberts en en Fedde Pibes Hania in 

hun qual. triumph.  CONTRA   Jfr. Idske van Hottingha wed. van wln. Tyalling van Sixma, 

voor haar en vanwege de kinderen. .. de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

131. 

5 juli 1605.  

Dr. Theotardus Tiara als de administratie hebbende van wln. Claas Tiara, Frans Frans 

adsessor van de Admiraliteit van Dokkum, nom uxoris, Wopke Jarichs burger in Leeuwarden, 

en meer andere crediteuren van Eduard Eeble dr.; en wln. Simon Jacobs in leven e.l.; te 

Boxum.CONTRA Jenke Cornelis gedaagde.  IN factis. 

 

Luitien Gosses tot Raard bij Dokkum als voogd van Sibbel zijn huisvrouw, en als volmacht en 

last en procuratie hebbende van Eelck en Jeuck Pieters dr.; ende Auck Pieters zijn huisvrouw, 

en als conj. pers. c.d.r. daarvoor. CONTRA   Hieronimus Abbema als voogd van Auck 

Roersma zijn huisvrouw, en als geauth. cur. over haar twee jongste kinderen bij Wijbe 

Scheltinga in echte getogen.   Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek voor zoverre het Ebel 

Pieters betreft; ordineert dat de zaak over de zeven pondematen en 5 einsen in de voorgaande 

sententie, en 8 g.gld rente of pacht in deselve sententie zijn voortgang zal hebben. Dien 

volgende cond. de geapp. te gehengen ende te gedogen dat de req. in de possessie vandien 

worden gesteld. En zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, etc. 

132. 

Trijn Rinnerts voor haar en de kinderen bij wijlen Jan Pieters getogen  CONTRA   

Claaske Claas dr. voor haar en als wett voorst. over haar kinderen bij wln. Tseetse Johannes 

geprocreerd, wonende op Collumerzwaag, adproberende de proceduren..     Het HOFF 

houdende de originael deliberatien voor bediscussieerd, verklaart de meulen en de 

meulenberch of huisstede bij de impt. gehypothequeerd, te zijn voor de somma van 900 g.gld 

min 9 strs; cond. de gedaagde de vs. meulenberch en huisstede te laten volgen, en voor het ten 

achterwezen de 900 g.gld min 9 strs te betalen, met schaden etc… 

 

J. Margaretha van Hesselinga. CONTRA  J. Auck van Donia. 

… taxeert de schade op 423 c.gld. .. 

 

6 juli 1605. 

Jacob Ariens burger en coopman in Harlingen, als factor van Hans van der Haven te Haarlem, 

en Govert Lips ? van Dalen; impt. CONTRA   Willem en Gerleff Jans zn, en Marten Jans 

zn. allen erfg. van Hylck Jans dr. haar zuster, en als volm van Piter Jans zn. als erfgenaam van 

…….?  Het HOFF gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven, cond. de 

gedaagde aan de impt. te betalen de somma van 411 car. gld….. met schade etc.  

133. 

Frans Ewouts van Oss burger in Leeuwarden, Dr. Joost Brantsum als procuratie hebbende van 

Tseetse Offkes, en wegens geprefereerde crediteuren;  CONTRA   Dirck Jans en Tsemme 

Beentses N/ux; voor hen en voor de andere mede erfg. van Jan Jacobs, en c.d.r. onder verband 

van goederen.    Het HOFF verklarende voor deductie te stellen 150 LL met 42 LL voor 

interest; 300. 100, 126LL en 1 str; 109LL en 19 ste 13 LL en 21 LL; ordineert daarom de 
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executie tot de resterende somma van 377 LL; haar voortgang zal hebben, … en Jacob van 

Loo nopens de 21 LL; en voorts niet ontvangbaar… 

 

Saeck Ebe dr. impt. en triumph. CONTRA  Rompke Tyepkes 

gecondemneerde.  … de triumph. te laten volgen 7 pondematen uit Groot Brunia 

sate, en dat de pronunciatie van de sententie haar voorgang zal hebben, doch zo de gehele zate 

minder dan 40 pm. Mocht meten, dat de triumphant mede zal verliezen…. 

134. 

Amerens Jacobs dr wonende in Leeuwarden, als mede erfg. van Limke Jacobs dr. die ook 

universeel erfg. was van Trijn Jacobs dr.; haar zuster en caverende de rato voor Marten en 

Folkert Jacobs haar broeder. CONTRA   De Gasthuisvoogden van Leeuwarden.  Het 

HOFF verklaart de eiseres voor haar broers niet ontvankelijk, en cond. haar in de kosten van 

het proces. En nopens de impt. wijst partijen in factis. 

 

Syuck van Wijngie te Marrum,  CONTRA Breutick Jacobs tot Belckum. En 

Tarquinius Gerards postulant binnen Leeuwarden.   IN factis voor Ulenburch. 

 

Bocco van Burmania dijkgraaf , Idsart Glins, en Paulus Gemmenich volm. van de Vijfdelen 

Binnendijks. CONTRA  Tzalling van Campstra.   Te compareren voor Ulenburch….  

135.   

8 juli 1605. 

Amerens Jacobs binnen Leeuwarden, Folkerd Jacobs tot Driessum, en Marten Jacobs tot 

Rotterdam, als erfg. van Auck Jacobs dr. hun zuster. CONTRA Dije Dirks tot Arum. 

… niet ontfangbaar…  

 

Tyepke Goverds en Anna Here dr. wonend te Ritzumazijl, impt CONTRA   Mr. Regnerus 

Bras adv. v.d. Hove. Het HOFF cond. de ged. De impt. te restitueren de 12 Emder guldens 

losbare rente van 5 grazen lands, uit partijen wandelbrief van 23 nov 1593. Met hetgene hij 

sedert dien heeft genoten, … doch niet…. Wat uit zake van redemptie deselve landen van 

Redmer Lous in zijn qlt; … verder onduidelijk. 

 

Jr. Jarich van Ockinga reducent  CONTRA  Jfr. Anna van Ockinga, wed Joost 

van Herema;  het HOFF verklaart de reducent bij de baar in kwestie niet bezwaard.  

136. 

Syurd Jans burger in Bolsward als volmacht van Syrck Minnes en zijn wijff; sampt Ock 

Wijbe drs crediteuren, en in die qual. door cessie het recht hebbende van Syrck Ockes vs.  

CONTRA Syrck Mennes voor hemselven en en Johannes Harmens burgemeester der 

stede Bolsward, en Douwe Poppe secr van Worckum, als opsichters van de knn. van Syrck 

Minnes.  ..met de impt te maken behoorlijke scheidinge, na gedane inventarisatie, en de 

impt te laten volgen uit de goederen van Geert Aucke dr. legitima van Syrck Minnes en 

legitimam en   ….belliani van Ock Wijbe dr. met de fruchten, profijten en Emolumenten 

sampt schaden en interesten… sedert het accoord van 14 april 1594; en de impetrant de 

alimentatie daarin genoemd, te voldoen; .. en voorts niet ontvangbaar. 

 

Jacob Jeppes Req. CONTRA Tet Jelling dr.   Het HOFF gehoord de verklaringe bij de 

Req. op de pioncten op de positien post interlocuum, overgelegd, gedaan, ende voorts de 

pervijsie onder de positien d.d. 12 febr 1603 aangaande de esteparatie quoad therum et 

cohabitationem affdoende; cond. de gedaagde met de impt wederom gemeenschap quoad 

therum et cohabitationem gelijk als echtelieden te houden, alles in de vs. POINCTEN 

verhaald, en blijvende de provisionale dispositie neffens het vorder inholdende vooralsnoch in 

zijn geheel, ende om redenen compenseert de kosten. 

137. 
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Sipke Hans zoon voor hemzelf en als man en voogd voor Theuniske Willems dr. impt 

CONTRA Dr. Martinus Martinides erfg van Marten Martens zijn vader en Anna van 

Woldenberch zijn moeder.  IN factis. 

 

Eefke Lase dr te Sneek; impt.  CONTRA Sake Aleffs tot Bolsward.   .. de gedaagde te ….. 

na grotigheid der goederen. 

 

Tyepcke Goverds applt.   CONTRA Jantien Alberts voor haar zelve en als moeder en wettige 

voorstander van haar kinderen bije Joost F…. haar overleden man getogen. 

Het HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter, .. verklaart bij nieuwe sentientie de 

applt niet ontvangbaar. 

 

Ansck Aesges geadsisteerd met mr. Andries Burchards applt. CONTRA 

Dirck Henricks old burgemeester tot Harlingen.  In Factis.  

138. 

Pibe en Sibrand Martens zoon voor hun zelve, en onder hypotheek van hun goederen voor 

Johannes Martens en Rieme Martens dr. haar broer en zuster.      … de ged. schadeloos af te 

doen de schuld van 264 g.gld en 21 str 12 penn. Met nog 12 g.gld 14 str van de sententie d.d. 

18 mei 1602 bij M. (Mr?) Pibes Abbema in zijn qlt; tegens de samptlijken erfgenamen van 

Marten Sibrens geobtineerd.; cond. de ged. in de kosten van het proces en te compareren voor 

de comissaris: POINCTEN.   1.Wat schulden de sterfhuize van Marten Sibrens te laste 

komende. 2. Oft de impt. hun moeders goederen hebben genoten, bij het leven van de vs 

Marten hun vader. 3. In wat oorsake de schuld van 128 g.gld 27 st 18 penn. mede in de vs. 

sententie van 18 mei 1602 zijn begrepen. 

 

Ockius Broersma postulant tot Sneek, als gewesene cur. bonorum tot de ontscheidinge van de 

goederen van wijlen Luitien Gerrijts; in absentie van Pietrich Gerrijts dr.  applt;   

CONTRA Johannes Bernardi als volmacht van Willem Wilcu…? Geapp. 

Het HOFF verklaart de applt. voor zo veel bij sent. van de Nederrechter is gecondemneerd  te 

gehengen en te gedogen dat de executie van de somma (?) zijn voortgang zal hebben, daarbij 

niet bezwaard. …onverkort de erfg. van Luitien Gerrijts hun recht…  en om redenen (leeg) 

Opmerking: gepronuncieerd den 10 september 1605. 

Pag 139. 

Claes Jans triumphant van brieven van executien   CONTRA 

Gerrout Eernstes en Lourens Stevens voor zich en caverende voor hun medecrediteuren, van 

Ernst Jans geres. de proceduren bij de vs. Ernst Jans.  

Het HOFF cond. de opposanten hun oppositien costeloos en schadeloos af te doen.  

 

Pieter Andries voor hem zelve en caverende de rato (etc) voor zijn mede erfg. van Andries 

Martens en Trijn Pieters zijn vader en moeder; resumerende de proceduren bij zijn ouders 

geïnstitueerd.  CONTRA  Focke Sibrens tot Wons. Als borge voor Fedde Ulckes cum 

uxore.  Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 165 caroli gulden tot Kerstijd anno 1602, 

1603, 1604 verschenen; en  nog gelijke 165 gld te verschijnen 1605, 1606 en 1607.  

140. 

Jfr. Margaretha van Syerksma, wed van der Muelen; voor haar en uit de naam van Tyalling 

Sickingha en Jfr. Marije van Syerksma voor hun interesse. Impt. 

CONTRA Doede van Syerksma, ged.  Het HOFF verklaart alle goeden aciten, 

gerechtigheden van de impetranten te zijn gehypothequeerd, voor de wanleveringe ende 

evictie van Syerksma huizinge , hovinge en 5 pondematen, volgens het accoord met AB 

vertoond, cond.. De gedaagde te gehengen en te gedogen dat bij zijn gedaagdes hun schulden 

en penningen geborcht werden in handen van Dr Romb. Ulenburch, raad ordinaris en voorg. 

Commissaris van de hypotheken, van wijlen de hopman Tyaard Tyebbes, voor hem zelven en 
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mede als wett. voorst. van zijn kinderen bij wijlen Tyalcke Syercksma getogen, als erfgenaam 

van wijlen de selve haar moeder; volgens twee brieven, de ene van 23 mei 1587 en de andere 

van 13 mei 1599.; Item van de hypotheken van de kinderen van Michiel Swart, volgens het 

instrument van de lesten decembris 1591….. etc…  

Doede van Syercksma, impt.   CONTRA J. Margaretha van Syerksma  

Het HOFF ontsecht de impt zijn verzoek. En om redenen compenseert de kosten. 

 

Sipcke Abbes burgen en mullenaar binnen Franeker; en Aleff Jans S (vlek!), burger binnen 

Harlingen, als voorm over de weeskinderen van wln. Buwe Annes en Auck Sibrens dr. in 

leven e.l.;  CONTRA Renner(t) Jans molenaar in Harlingen. Het HOFF verklaart de 

proceduren van Simon Simons en Tseeds Gerrits dr. geadstrueerd (?) en en volgens de halve 

muellen, en huizinge ten processe uitgedrukt, voor den impt ten achter te wezen 

gehypothequeerd te zijn, en cond. de gedaagde om de posessie met de annexen te relaxeren 

ende te ontwijken, des dat de impt hun restens achter te wesen met de schaden en interesten 

vandien zullen hebben becomen en om redenen compenseert de kosten.  

141. 

Jan Blocq burgemeester in Leeuwarden, als cessie hebbende van Rienck en Anna Dirks dr; 

Triumph en impt van brieven van executie. CONTRA  Syds van Botnia en Idsart Glins als 

naaste vrunden van Douwe Jaarsma; en de vs. Glins als curator over Douwe’s goederen.  

Het HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder, interponeert daarop decreet 

ordonnerende dat de koop van de renten daarinne geroerd noch eenmaal over de kerk en het 

gerecht zullen worden geproclameerd op de tiende sept a.s.  

 

Jonkheren Rienk en Albert van Dekema, Jfr.Machteld van Loo, wed. wln. Dr. Johan van 

Roorda, Jfr. Margrieta van Dekema wed. wln. dr. Cristoffer van Aernsma, Jfr  Mari… (vlek) 

van Loo huisvrouw van Pieter van Offenberch, en Jfr Maria van Syrksma huisvrouw van 

Tyalke van Sickingha met consent en autoriteit van haar man, J. Margaretha van Syerksma 

wed. wln. Gabriel van der Meulen, allen voor zich en vanwege de kinderen van Albert van 

Loo, hun overleden oom, etc.    CONTRA    Jfr Ida van Loo.  wed van wijlen   (142)   Jan 

Rattaller,en als volmacht hebbende voor Jfr Margaretha van Loo haar zuster.   Het HOFF 

cond. de ged te gehengen en te gedogen dat de impt voor 4 zesdeparten ge-innimitteerd (?) 

werde tot de posssessie van 125 car. gld. Jaarlijkse renten op het comptoir van de domeinen 

van Vrieslandt holdende. En de oppositie costeloos en schadeloos af te doen. 

 

Matheus Peters   CONTRA Douwe Jans met consent van Jan Douwes zijn vader. 

… cond. de ged de impt te betalen de somma van 300 g.gld; met schaden etc…  Able Gosses 

op Ter Idsart, voor hem en c.d.r. voor Foppe Pieters , en als cur. litis over Jardi (Fardi?) 

Coops weduwe. En vervangende Tyaard Gosses, impt. CONTRA Lambert Wibrands. 

Het HOFF cond. de gedaagde de acht ierden (jerden?) zo weid, hooi- als bouwland ten 

processe geroerd rustelick en vredelick te laten gebruiken, en zijn  handen van het gebruik van 

hetzelve af te houden, en dienvolgens de weidlanden van zijn beesten te ontledigen; en de 

impt de vruchten op de hooi- en bouwlanden te laten rusten, en bovendien de impt. te 

restitueren de fruchten, profijten en emolumenten…  

143. 

Pieter Willems te Engelum als cessie hebbende van zijn vader , impt   CONTRA   Jan Pieters 

tot Mariengaard. .. te namptificeren 400 car. gld. 

 

Syouke Wijbes, appellant,  CONTRA Adriaan Pieters te Amsterdam.     .. niet 

bezwaart bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Belij Lieuwe dr Triumph.  CONTRA  Claes Gerbrens. Het HOFF … ord dat de 

verkopinge van de huizinge noch eenmaal geproclameerd zal worden op de 10 sept a.s. 
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10 juli 1605. 

Jacob Harmens brouwer in Leeuwarden req.  CONTRA  Jan Lamberts als 

man en voogd van Anna, Deuw ! Philips wed. voor haar en de kinderen.  In Factis. 

 

144. 

Mr. Ocke Broersma Req.   CONTRA Wed. Jfr. Rins van Haselberch, wed. van Jan van 

Loon, voor haar en als wett. voorst. v.d. knn bij de vs. van Loon.  Het HOFF rejekteert de 

exceptie en peremptoir te antwoorden. 

 

Dedde Sipkes op Langweer, en Rijurdt Harings te Ter Oele, voor hun zelven en als volm. van 

de andere ingezetenen van Doniawerstal;  CONTRA   Obbe Obbes Grietman van 

Geesterland , als volmacht van Wijkel, Sondel, Oldemardum, Nijemardum, en Ruigahuizum; 

En Lammert Goitses en Sipcke Sammes als volm. der stad Sloten.     ..gehoord de eed 

van calumniae, …. En gunt hem alsnoch de tijd van drie weken … om zijn produktie te doen.  

 

145. 

Simon Simons als man en voogd van Grietke Dirks dr. res. de proc. Bij Feitse Simons en 

Tyerck Tyercks zoon, haar gewezen curateurs, gesusstineerd.  CONTRA   Matheus 

Pieters;   IN factis. 

11 juli 1605. 

Ju Hinnes  CONTRA   Jacob Hollander. IN Factis. 

 

Ju Hinnes als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij Ambroeske Sicke dr.; als universeel 

erfg. van Sicke Douwes zijn overleden grootvader.  CONTRA    Sibolt Sibolts mede in 

der IJlst; als man en voogd van Fokel Douwe dr.  ..zonder te letten op de exceptie wijst 

partijen in factis. 

 

12 juli 1605. 

Isck Geerts dr. wed van Pieter Binnerts, voor haar zelve en Geert Willems en Gerrijt Dirks als 

resp. volm. en curateurs over Pieters vs. weeskinderen; en in die qual erfg. van Pieter 

Binnerts.   CONTRA   Jan Pieters als universeel erfg. van Pieter Rienks Pruis wonend binnen 

Leeuwarden.    Het HOFF verklaart dat de akte van aanneminge,  (146) van de 26 mei 1603, 

executabel en cond. de gedaagde … verklarende mede de huizinge daarinne geroerd, voor 

sovele die Pieter Rienks heeft toegehoord, en bij hem gepossideerd wordt, voor de schulden 

en de schaden en interessen vandien gehypothequeerd te zijn…  

 

Elisabeth Godefridi voor haar en als moeder en wet voorst van haar kind bij de vs. Douwe 

Tijss getogen,  CONTRA Dr. Augustinus Polman,    Het HOFF cond. de gedaagde de impt 

te betalen de somma van 110 car. gld met schade etc.. 

 

Dr. Ulpianus Ulpij en Intse Douwes. Als volmachten als volm. van Huins, Lions, Hijlaard, 

Oosterletens en Winsum, impt. CONTRA    De Gedeputeerde Staten van Friesland, en 

Pieter Piers als volmacht van den dorpe Jorwerd, Feitse Orcx als volm van Weidum, Watse 

Tyallings volm van Beers, Cornelis Piters en Sibren Douwes als volm. van Britswerd. 

.. te compareren….POINCTEN… 1.Tot wiens versoek en profijt de vaarten of sloten in q. nu 

pricipaal zijn opgedragen, wat volmachten daarover zijn. 2. Hoevele deselve nu wijder zijn 

gemaakt dan aldaar was. 3. In wat voegen deselve in voortijden zijn geslattet, ende gereinigt. 

(147)  4. Namentlijk of zulks zij geschied bij gedistingeerde parken, ofte floreen floreen 

gelijk. 5. Ende bij wat dorpen dat resp. is gedaan. 6. Of van zulks geen besognen zijn gemaakt 

ende deselve te recouvreren. 7. In wat observantie geweest zijn de bescheiden in de 

provisionele dispositie, der heren Gedeputeerden verhaald. 8. Wat opgravinge en reiniginge 
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daar in voortijden op zijn gevolgd, en de besognen van dien te recouvreren.  

 

Tyaard Ulbes, mede erfg. van Ulbe Anskes zijn vader.   CONTRA    Anscke Ulbes op Indijck. 

In factis voor Jukama. 

 

Dr. Laelius Lyklema Rd ord. in dezen Hove;  CONTRA  Carel Pieters à Bomey ? notaris 

binnen Leeuwarden, voor hem en als man en voogd van Gerland Ulke dr zijn huisvrouw;       

.. cond. de ged. de impt te betalen 30 g.gld met schaden etc.. 

 

Mr. Regnerus Bras adv. voor dezen Hove  CONTRA  Melis Tsetgers muellenaar te 

Leeuwarden,  verstekt de impt. tot zijn verzoek en houdende bekend de … van dat 2 

nov 1604 cond. de ged de impt te betalen 32 g.gld waaraf de leste percelen de 26 juni 

lestleden en de andere helfte te verschijnen op allerheiligen.  

148. 

Mr. Hero Joachimi, suppoost van dezen Hove,  CONTRA Cornelis Jans tot Ferwerd. 

Verstekt de gedaagde en houdende de obligatie van 24 mei 1594 voor bekend cond. de eed 

om de impt. te betalen 35 g.gld.  

 

Simon Piters en Douwe Simons en Douwe Simons als schipper van seker schip de 

Salamander genoemd en als last en procuratie hebbende van Pier  Joukes, Sible Igles, Hylcke 

Douwes en Intse (?) Andries Andries zonen, Gerrit Pieters. Thomas Douwes, His Lykle dr , 

Holck Jans dr.; De erfgenamen van Allerd Jans, Sipcke Jarichs en Olpherd Frerks ? zn. en de 

vs Simon mede als volmacht van Dirck de Fray, Jan Meineman, Coert de Per… b..?   Aarend 

Simons, Wilhelm Dimmer, cooplieden en burgers binnen Amsterdam. Alle als eigenaars en 

reders van het gemelde schip.   CONTRA    Saecle Jelkes tot Staveren, als volm. van Evert 

Sibrens, Sibolt Rinckes, en Gerrijt Saeckles ged.  Het HOFF rejecterende de exceptoe cond. 

de gedaagden peremptoir te antwoorden.  

 

Claes Meijes als cessie en transport hebbende van mr. Winold van Doorn en Atke Dirks dr. 

e.l.  CONTRA Jurgen Jurgen en Aucke Baucke dr. e.l te Sneek.  

Het HOFF doende recht op de versochte pervijsie cond. de ged. te namptificeren 65 g.gld 21 

str en 8 penn.  

149. 

DEN 3 DEN SEPTEMBRIS WESENDE DE EERSTEN RECHTDACH NA DE GROTE 

VACANTIE.  

Jfr. Auck van Donia e.h. van Marten van Naarden, tot Bilgaard. Req. CONTRA   Dr. 

Frederich van Inthiema vanwegen Jfr. Margaretha van Hesslingha zijn e.h.  Het HOFF 

ontsecht de req. haar verzoek, des dat de gereq. gehouden zal wezen bij het ontvangen der 

penningen der testatie aff te doen ende voor de arresten genoegzame cautie te stellen. En 

cond. de ged. In de costen.  

5 sept 1605. 

Gerbren Jans binnen Hallum, en Watse Rochus tot Ferwert, als voorm. over wln. Johannes 

Rochus 6 nagelaten weeskinderen, bij wln. Botke Reins dr. en onder ben. van. Inventaris.  

CONTRA Dr. Aede Eissingha aals voorm over Pieter Reins nagelaten weeskind Uulcke 

Pieters en Willem Gerbens als crediteuren van wijlen Botke, Reins dr. en Ryurdt Piets e.l. 

IN Factis. 

 

Andries Claas zn impetrant CONTRA   Willem en Gerleff Jans zonen en Marij Jans dr. alle 

als erfg. van Wln. Hylck Jans dr. haar zuster, en de vs. Willem mede als volm. van Pieter Jans 

als erfgenamen van Herman Tonis.   IN Factis. 

150.   

7 sept 1605. 
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Allard Feckes burger in Leeuwarden, impt; CONTRA   Claas Hendriks tot Eestrum en Sytse 

Jelles tot Bergum.  IN Factis 

 

Dr. Otto Athenidus adv. voor deze Hove als cessie hebbende van Jacob Benedictus burger van 

Leeuwarden;  CONTRA Jan Alberts op Collumer Nieuwland.  In factis. 

 

Ige Siccama CONTRA  Piter Galis voor hem en vanwege zijn huisvrouw;  In factis. 

 

Jfr. Elisabeth Rattaller   CONTRA Jfr Genoveva Rattaller, bij consent van Wolphard van 

Lezaan;  Het HOFF cond. de gedaagde de turf op de Leijens gestaan hebbende, 

wederomme in plaatse costeloos en schadeloos te brengen en restitueren, indien hetselve in 

rerum naturum  is, indien niet de gerechte estimatie, vandien te betalen,… 

151.   

de 9 sept 1605. 

Willem Pieters en Rixt Ens e.l.; binnen Franeker, in de naam en hebbende delegatie van 

Nanning Jans, en Folku Jacobs dr. e.l. in tijden te Dongjum.  CONTRA    Hoite Hoites en 

Tyam Gerloffs dr. e.l.; Het HOFF   cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 200 g.gld; 

 

10 sept 1605. 

Focke Jensma requirant   CONTRA   Dirck Jans voor hem en mede in de name van wegen de 

andere erfg. van Jan Jacobs, c.d.r en onder verband van goederen; geassisteerd met Sibe 

Wibrands tot Franeker en in die qualiteit geprefereerde en geinteresseerde crediteurs van 

Tseetse Offkes hun sterkmakende voor Hans Johannes deuraarder van dezen Hove.          

.. ontzegt de req. zijn verzoek verstekt hem zijn recht tegens Dr. Joost Brantsum en          

cond. de req. in de kosten.  

152.   

12 okt 1605. 

Jan Carstes impt   CONTRA    Bocke v. Feitsma grtm. v. Collumerland. In factis. 

 

13 sept 1605 

Jantien Boelema impt.  CONTRA Folkert Ockes Broersma    .. rejekteert de exceptie…  

 

Botte Foppes binnen Leeuwarden,  CONTRA Johannes Jacobs te Hitsum. 

Het HOFF cond. de ged de impt te betalen 56 dalers…., en nog 20 g.gld als reste van 

meerdere somma, .. en voor vordere questien te compareren voor Meinsma .   POINCTEN. 

1. Oft de vierdepart van Foppe Foppes (145) goederen op Geucke Foppes geerfd bij de 

gedaagde verrekend is, ende met rekeningen te bewijzen. 2. Hoe groot de vierdepart is 

geweest, en onder wien deselve gestanden heeft; en de so die aan  ….  mede is geweest op wat 

personen die landen holden. 4. Oft de obligaties en de baeren zijn ingevorderd of nog staan te 

vorderen.  

(153.)  

16 sept 1605. 

Sake Jaens tot Gersloot Req. CONTRA Taecke Syurdts voor hemzelve ende vanwege 

Tetman Syurdts en onder verband van goederen caverende de rato. Het HOFF rejekteert de 

exceptie; en peremptoir te antwoorden.  

 

Tyard Uulckes in Oudega geass. met Uulke Emkes zijn vader,  CONTRA   Eus (!) Gijlds 

in Garijp, als vader van wln. Wijbe Eeuwes, voor hem en zo veel nood als voogd van zijn 

huisvrouw, en mede vanwege zijn andere kinderen als erfg. van Wijbe Eeuws. 

Rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.  

Boele Roeloffs te Olde Trijne, triumph.  CONTRA    Piter, Anne Minnes volmacht van de 

Oldetrijne, gecond..   Het HOFF taxerende het paard in kwestie ter somma van 35 dalers; 
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pronuncieert dat de executie haar voortgang zal hebben.  

 

154. 

Pieter Sipkes rentmeester der Stad Staveren, voor hemzelve, en als cur. over het sterfhuis van 

Jelle Ids zn en Sidt Sipke dr. Req. CONTRA    Thomas Jacobs gedaagde.  Rejekteert 

de eceptie en peremptoir te antwoorden. 

 

Foecke Sibolts tot Nijhusum als vader en voorstander van zijn kinderen bij Perck Rintse 

Lyuwes, zijn overleden huisvrouw, en Douwe Eenes en Homme Birdes eensgelijks als voorst 

van hun kinderen bij Jets en Rinsck Rintse dr. hun overleden huisvrouwen, triumph. 

CONTRA Anne Tyerks te Westhem, en Berend Dirks tot Bolsward; gecond. en 

excipienten;  .. te leveren binnen 8 dagen bij gebreke van dien verstekt hen, en in de kosten 

 

Gerbrand Hoites op het Nieuwland bij Leeuwarden;   CONTRA   Dirck Pieters voor hem en 

onder genoegzame satisfactie intervenierend voor Gerck Wijbes.  

155.  17 sept 1605. 

Monte Rintses als volm. van de ingezetenen van Warns, landen mede gehad hebbende en 

alsnoch hebbende te Scharl impt;   CONTRA   Johannes Sytses te Balck als last en procuratie 

hebbende van de ingezetenen van Scharl.   POINCTEN: hoeveel florenen in de schattinge 

bij de Gedeputeerden die van Scharl zijn geremitteerd; op wiens verzoek ende tot wiens 

profijt, ende in wat regard oft doel wat oogmerk ende dienaangaande t’ r… met het 

appoinct te recouvreren. 2. Bij wiens costen de voorgaande lichtingen gedaan, zijn betaald, 

ende oft de costen op de floreen zijn geargerd. Oft door wie of door wat middel, die zijn 

opgebracht. 3. Hoeveel landen afgeslagen en buitendijks zijn ten respecte van welke ende 

voorgaande verlichtingen, mach zijn vergaan, wat personen deselve landen hebben 

toegekomen, en hoe veel eren ijder toebehoren, met hoeveel florenen vs. landen waren 

bezwaard; ende tre recouvreren het geheel old en nieuw register van de floreenschattinge. 4. 

Door wien commissie oft andere last Simon Piters de delinge van de verkregen verlichtinge 

heeft gemaakt. Wanneer, en wiens resentie het bij monde of geschrifte, ende bij wien ende in 

wat voegen de vs. delingen is aangenomen ende de acten die hier aff mogen zijn, te 

recouvreren. 

 

Jan Jans als Oldevader en voormond over Reinier Inttes weeskind.   CONTRA   Dr. Jacob 

Bouricius   IN factis. 

156 

   ..sept 1605. 

Douwe Abbes als erfg. onder beneficie van Inventaris van wijlen Take Abbes; zijn broeder. 

CONTRA Timen Frans zn tot Bolsward en Jacob Fransz tot Schraard als voormond over 

de weeskinderen van wln. Uulcke Riencks en Tsiaars (?) Frans dr. in tijden e.l ;    .. niet 

ontvangbaar, onverkort zijn recht nopens de nog onbetaalde kooppenningen. 

 

Get Warnkes en Mett Mirks dr. e.l. te Kollum;  CONTRA   Tsiomme Annes en zijn 

huisvrouw, en Mr. Claes Cornelis secretaris der rekenkamer.   Het HOFF verklaart de de impt. 

tot zijn eis en conclusie jegens Mr. Claes, de ene gedaagde niet ontvangbaar…; en jegens 

Tsiomme vooralsnoch niet ontvangbaar.  

157. 

Buwe Idts zn impt  CONTRA Jfr Hylck Sickema ged     .. ontzegt de req. het verzoek 

en cond. haar in de kosten. 

 

19 sept 1605. 

Johannes Elen impt CONTRA Syu Douwe dr. en Rein Reins dorprechter te Koudum.  

IN Factis. 
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Douwe Abbes en Hit Taecke dr. e.l.;   CONTRA Marten Heds en Jitske Reins dr. e.l. 

burgers te Harlingen.  In factis, binnen 2 maand. 

 

2 sept 1605. 

Maritien van Kempen te Amsterdam, als moeder en wett tutrix over haar kind bij Sijbrand 

Wijbes in echte getogen. Impt en exc. CONTRA  Hans van Deven ? en Anna 

e.l. te Amsterdam gedaagde. Het HOFF rejekteert de exceptie.. peremptoir te antwoorden. 

 

Dirck Henricx lakenkoper te Amsterdam impt  CONTRA   Died ? Douwe dr.  en Douwe 

Jurgiens te Dokkum. .. cond. de ged. om de impt. te betalen de somma van tien honderd car. 

gld; met schade etc… na de 7

e

 maart 1597 gehad .. 

158. 

Holck Hoite dr als moeder v. Teadts haar dochter, Aede Benedix, Folkerd Baukes als mannen 

en voogden van Ida en Aag Hoite dr. en c.d.r. daarvoor, Sibolt Auke ? Poppe en Itse Hoite 

zonen als erfg. van Hoite Lyuwes en dezelve Hoite als erfg. van Otte Lyuwes.  

CONTRA   Johannes Minnes als naastebloed en voorstander van Jaike Minne dr. zijn zuster, 

en c.d.r.;      .. doet te niet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sent. verklaart de 

eiser niet ontvankelijk. 

21 sept 1605.  

Aaf Dirks dr. met consent  van Claas Gerbens haar man;  CONTRA    Claaske Tyepkes wed. 

van wln. Claas Piters te Blija voor haar en onder renunciatie S.C. Vell. En onder verband van 

haar goederen;    In Factis binnen 6 weken. 

 

Jurgien Alberts Appellant, CONTRA Lucas Jurgens (Jarges?)   In factis. 

159. 

23 sept 1605. 

Jan Joris wed. op het Veen, voor haar en Joris Jans zn mede aldaar, als erfg van de vs. Jan 

Joris zijn vader. CONTRA Feddu Dyurre dr. wed. van Gerloff Wijbe zn. te Akkrum. 

Het HOFF cond. de ged de impt te betalen de helft van 91 car. gld. …. 

 

Douwe Abbes burger in Harlingen CONTRA Reinier Harings voor hem en vanwege 

Jelke Reines zijn moeder, sampt zijn mede erfg. van Haring Fongers. Zijn vader, en mede 

vanwege Rein Itsens en Hilke Wopkes.   Het HOFF cond. de ged. Voor zo veel zij cred. van 

Ruurd Douwes zijn in staat van preferentie te procederen voor Hillema….  

 

Bauck Sape dr. tot Wirdum voor haar en als erfg van het weeskind bij wijlen Aisse Sapes haar 

broeder achtergelaten. CONTRA  Botte Luitiens voor hemzelven en Folkerd Ubles als 

voogden van Eeck Luitiens dr zijn huisvrouw, en c.d.r …niet ontvangbaar. 

24 sept 1605. 

Jan van Elij ? impt CONTRA Johannes Hemstra op het Heerenveen.   .. de ged aan de 

impt te betalen 106 car. gld.  

 

Meile Jensma tot Pingium,  CONTRA Jacob Luitiens. .. een stuk van 10 g.gld bij de req. 

geëxhibeerd.  

 

Jan Bonteman en Jan Stoffels als voogd van Geertien, Pieter Bontemans, zijn huisvrouw en 

c.d.r. voor Marithien Bontemans zijn zuster.   CONTRA      Cunira Bontemans geadsisteerd 

met Pieter ? La Hey haar echte man, residerende althans binnen Leeuwarden.    Het HOFF 

verklaart de ged. Met de presentatie te antwoorden, en in het libel daarbij overgelecht, gedaan 

te mogen volstaan. … 

161. 
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25 sept 1605. 

Ida Foppe dr. binnen Leeuwarden, impt CONTRA    Gerrijt Dirks althans aldaar; voor hem en 

als voogd van Barbara Jans dr aldaar.   .. de impt te betalen de sooma van 175 g.gld …. 

 

Gertke Allards wed van Hed Heddes, Req. CONTRA     Claes Reiners en Jelte Annes tot 

Burchwert.  Het HOFF restituerende de Req. na verloopt van tijd , de produktie te mogen 

doen binnen een maand… 

 

De erfgenamen van Cornelis Mackes geres. de proc. CONTRA   Carel Douwes burger 

in Leeuwarden, als factoor van Jan Pellicaan, te Leiden. Geapp.  .. in het vonnis van de N.R. 

(=Nederrechter) niet bezwaard.  

162.   

26 sept 1606. 

Jan Pieters tot Nes CONTRA Uulcke Piers    .. niet ontvangbaar… 

 

Harmen Muesel tot Kollum,  CONTRA Bennerd Sapma , Jan Gerrits en Meind Cornelis, 

en Jurgien Itsma. ..rejekteert de exeptie peremptoir te antwoorden…. 

 

Harmen Meusel    CONTRA Rompcke Sipkes.   Als vorige uitspraak. 

 

Jan Gabbes als cur. lit. van Simon Reiners, Req.  CONTRA   Mamme Everds ged.

 …Rejekteeert de exceptie en peremptoir te antwoorden. 

 

Ulke Gerrijts impt. CONTRA Bartholomeus Fendrichs van La(i)r. ged. 

.. peremptoir op de ies van de impt te anwoorden. 

163. 

Eelcke Jurgiens dr e.h. van Ete Lyuwes binnen Leeuwarden; met haar man geassisteerd; en 

Tied Douwe dr voor zich CONTRA Syrck Jans bouwmeester ? van Leeuwarden. 

 ..peremptoir te antwoorden… 

 

Hans Lyuwes Appellant, CONTRA Frans Ewousts geapp.   Gunt de app. de tijd van  een 

maand om zijn produktie te mogen doen.  

 

De erfg. van Jacob Cornelis res. de proceduren, te weten Jan en Roeloff Jacobs. CONTRA 

Roeloff Martens voor hem zelf en als volm van de ingezetenen van Tronde.   Het HOFF 

verklaart de app. Bij het vonnis van de N.R. niet bezwaard, aangaande het beslaan en 

scharingen na gerechtigheid van de grotigheid van heur landen, en neffens het poinct van de 

waterlossinge, doet teniete de sententie, en bij nieuwe sententie verklaart de geapp tot haar eis 

en conclusie niet ontvangbaar.  

164. 

Eelke en Uutse Iske zonen burgers in Leeuwarden,     CONTRA  Jaen Wijgers en Roeloff 

Roeloffs zonen, als vader  van zijn dochter bij Griet (Gerdt?) Wijgers dr. en zij tesamen voor 

Tyaardt Gabbes, als vader van zijn kind bij Tyedtse Wijgers dr.  .. de gedane oppositie 

kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Anna Gijsberts te L’warden CONTRA Lyuwe Tyerks en zijn huisvrouw, te Dokkum. 

… te compareren voor de commissaris… POINCTEN: 

Oft door de woorden en de inhoud d.d. 9 juni 1564 ten processe vertoond, ende voor de 

weeskamer, der stede Amsterdam gevallen na stijl onder gebruick en heerkomen derselve 

stede, verstonden wordt de boedel toegestaan te wesen. 2. Oft de inventarisatie gedaan van het 

eerste sterffhuis, na de dood van de andere man bundich sijn, sulks dat daer op de boel 

hendeert? Toegewesen oft toegestanden wordt, tot de achtstedeel van de eerste man. 
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165. 

Jelte Hoites en Andle Annes gesuccedeerd in plaatse van Simon Syurdts, als volmacht van 

Roits Hoite dr. wed van wln Haie Syurdts, te Engwierum, voor haar zelven en als leg adm. 

van de knn bij wln. Haie vs.; in conv en reconventie.     CONTRA    Auke Hanke dr wed wln 

Jacob Gerliffs, voor haar en als moeder en wett voorst. van haar kinderen bij de vs Jacob 

getogen; geassumeerd de proceduren bij wln Jacob.     Het HOFF cond. de ged om de impt. te 

betalen de schaden en interesten bij hem gehad en geleden, door dien de 25 pondematen lands 

ten processe gemeld, als onderde huisinge mede beklemd, niet geleverd zijn, ende mede in de 

kosten  ende in reconventie cond. het HOFF de ged om de impt te betalen de somma van 250 

g.gld; met schaden etc…. 

 

Tied Douwe dr. wed. van Jurgien Amkes gers. De proceduren,   CONTRA   Lijsbet Aris wed 

van wijlen Haren (Harm?) Rodenburch, tot Amsterdam,voor haar zelven en geresumeerd de 

proc. van dezelve.  Het HOFF verklaart de impt zowel in conv. als in reconv. niet 

ontvangbaar.  

 

166. 

Epo Bouwes B…. te Kollum.    CONTRA Taetke Etis.  In Factis. 

 

Jan Jans Haiema mede crediteur van het sterfhuis van Rinck Lippes.  CONTRA 

Romke Tyepkes tot Hantumhuizen als volmacht van de voorschr. Crediteuren, en Ate 

Bauckes crediteur;  in Factis. 

 

1 oktober 1605. 

Jacon de Valck en Enne Pieters burgers in L’warden, als geauth. cur en voormonden over de 

nagelaten weesknn van Biju Pieters dr. hun resp zuster en Buwe Tijerks zn Bu.. ma ?  

CONTRA Ael Tackes wed. van wln. Wijbet Sijmons.  Het HOFF cond. de gedaagde 

exhibratie te doen van de kwitanties en het slot van de rekeninge, tenn processe uitgedrukt; en 

in handen te stellen van L. Lyklama, en te gehengen en te gedogen dat de andere partij 

daarvan authentieke copie krijgt.  

167. 

Wijbe Syouckes tot Pingjum    CONTRA Gerben Pieters Siccama, voor hem en voor de 

erfg. van Sicke Uulckes. Het HOFF onzegte de req. zijn eis onder de presentatie bij de 

gereq. gedaan.  

 

Willem Jans als administrator van de geestelijke goederen te Wolsum en  

Jan Foppes te Wolsum als volm. van de gemeene erfgenamen van wln. Jantien Sible dr. 

gewezen huisvrouw van Hessel Intses,  ged en gecond. CONTRA   Saecke Hettes tot 

Britswerd, als universeel erfg. van Hessel Intses.  In factis. 

 

Boele Carstis cum uxore  applt.    CONTRA   Anne, Sytse Jarichs wed; tot Cornwert, voor 

haar en als leg. tutr. over de kinderen.   .. bij het vonnis van de N.R. niet bezwaard. 

 

Jr. Sixtus van Dekema voor hemzelven en Jr. Georgien van Burmania  als voogd van Jfr 

Lucia van Dekema, en zij samen voor wln Julius van Dekema, in tijden Rd Ord. En Jfr Jel 

Haringsma in leven echtelieden.  CONTRA Douwe Sibes voor hem en als volm van de 

andere Sch… genoten van Noordermeer te Bergum.  IN Factis. 

 

168.  

2 sept 1605. 

Fedke Wijaarde wed. Joachim Foppes secr. van Wijmbritseradeel, voor haar en de kinderen. 
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CONTRA Jetse Sipkes burger in Sneek.   In Factis. 

 

Jan de May, gerijts zn, brouwer in de Dubbele Boge met de Kroon te Delft,  CONTRA 

Wabe Wijbis tot Grouw.   .. de ged te namptificeren 430 car. gld.  

 

Geele Jans dorprechter tot Echten, als last en proc. hebbende van Pieter Tinke dr. echte wijff 

van Tyerck Sippes,  CONTRA Uulcke van Solckema, en Sicke Syurdts cum uxore; Het 

HOFF cond. Uulcke v. Solckema te procederen tot de liquidatie van de rekening, en wes in 

reliquia bevonden wordt, de req. voor zijn contingent te laten volgen… 

169. 

Petraeus Tiara binnen Leeuwarden, voor hem en voor de naaste bloedverwanten van heer 

Douwe Syurdts Douma als als hebbende de administratie van de penningen bij dezelven heer 

Douwe tot zijn tijd van zijn armen noodruftigen vrienden.   CONTRA  Jfr Catharina Aesgema 

wed. van wln. Hessel Aysma, in leven presidente van dezen Hove, ender verband harer 

goederen en onder renuntiatie S.C.Velleiani, en voor Buw Goslicks wed van Dirck Etes. In 

Factis binnen 2 maanden.. 

 

Tyebbe Jelgers burger in Dockum,  CONTRA   Fokel en Wibbel Douwe dr. erfg. van Tyam 

Aencke dr.; hun moeder, res de proceduren.  Te compareren voor de commissaris : Pionct: Oft 

de appellant oock uit andere oorzaken aan Doue Tyallings schuldig is geweest …. De 

obligatie ten processe geroerd.  

 

Lyupcke Buwes cegond.  CONTRA Jacob Beima,  .. de req ongehouden te wezen om 

de getuigen ten proceesse versocht toe te laten.  

 

Jan Janspes (?) in de Soltkampen, als vader van zijn kinderen bij wln Sibbel Eentse dr. 

getogen, en cessie hebbende van Quirijn Eentse, als geauth. cur. over de vs weeskinderen. 

CONTRA Lyuwe Rennerds tot Belkum, voor hem en als cur. over Tied Cornelis dr.  zijn 

echte huisvrouw.  .. te namptificeren 380 car. gld. 

 

3 okt 1605. 

Holle Syurdts burgemeester van Leeuwarden, voor hem en als last hebbende voor het 

merendeel der crediteuren, Gatse Piers zijn huisvrouw te Blija;  CONTRA   Dr. Theotardus 

Tiara, en Doeke Euroteles als ontvanger mede CONTRActanten tot Blija.     In Factis. 

 

Meine Hans te Joure voor hem en als voorst voor Jay Greelts dr.  zijn huisvr. en zo cessie en 

transport hebbende van van de erfg. en wed resp van Nanne (Mann..) Hans die het recht hadde 

van Meinert v.s.; en cessie hebbende van Tsumme Hans   (171) cum uxore. Principale 

crediteuren van Rencke Tsummes en Bauck Joucke dr e.l. te Nijehorne.     CONTRA   

Laurens Tyammes zn, in Oldeboorn, voor hem zelven en als volm van Hans en Anne 

Tyamme zonen zijn broeders en de andere erfg. tot Oosterwolde.  

.... cond. de ged de impt te betalen 167 g.gld.  

 

Jacob Ariens voor hem en als m.e.v. voor Sibbel Uuble dr. zijn e.h. en c.d.r.   CONTRA 

Fetse Bottes in de Garrijp, als volm van Douwe Intses weeskint. .. de ged om de impt te 

betalen 131. g.gld met schade etc… 

 

Jetse Claas zn tot engwierum   CONTRA Aal Sickes.   .. met de executie te laten 

ongemoeid… 

172. 

Taco van Ailva Grietman van Ferwerderadeel; voor hem en als mediate erfg van Jfr. Rinsien 

Mockema zijn overl. huisvrouw,  CONTRA Joost van Heerema;    Het HOFF cond. de 
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ged. De impt de possesiie van de landen te laten volgen, en hem te betalen de schaden en 

interesten gehad en geleden , onverkort de gedaagdes rechten tegens Tyepke Iges te Driesum 

de meijer van de vs landen.  

 

Isbrand Ionges ? impt   CONTRA     Heermannus Heermans en Anna Jacobs dr, huisvrouw; 

Eelco Heermanna, als last en proc. hebbende van Eelck vs en mr. Gele Tyardts als man en 

voogd. van Truycken Harmens, zijn huisvrouw.  Het HOFF verklaart de ged. ongehouden 

te wezen, op de eis van de impt. te antwoorden.   

 

Hanne Reintses in de Nieuwe Lemmer, applt   CONTRA    Jan Gelis secr. van Lemsterland. 

Geapp.  Het HOFF houdt het proces van de zijde van de appellant voor geconcludeerd 

voor bekend en wijst partijen in factis.  

173. 

Tyaerd Ebes Wijtsma CONTRArolleur van de convoyen tot Staveren. Req. CONTRA 

Jfr Elisabeth de Burchgrave; wed van Douwe van Roorda te Ter Caple; en Bott(e) Douwes 

aldaar.  Het HOFF rejecteert de exceptie; .. en in factis. 

 

Jelle Simons smid te Speers; Triumph. CONTRA Tyalling Johannes gecond..  

.. weder te compareren voor Lyklema, .. te leveren rekeningen nopens de deductie…  

 

Ryurdt Claaszn te Harlingen, vanwege Pieter Ryeurds als oldste zoon en caverende voor hem 

onder verband van goederen,   CONTRA   Claas Simons als voogd van Franske Pieters, en 

Cornelis Sickes als voogd van Jouck Pieters, erfg. ex testamente van Hylck Oentsma;   

...de ged de impt te betalen de somma van 400 g.gld; met de schade etc…  

174.   

Otte Hiddes in zijn qualiteit , impt   CONTRA  Albert Claes gedaagde.  ?? 

 

Claas Emkes n/ux; en Meile Taekes met Jouke Ferkes als voormomber over Lykele Feddes 

kinderen, bij Engle Luitiens dr. zijn e.h. geprocreerd,  Req.     CONTRA   Douwe Lijebbes 

dorprechter te Terwispel.  Het HOFF cond. de ged de impt te betalen de somma van 189 Phs 

gld; 9 strs en een halve., onder deductie van 60 g.gld en dat met schaden en interesten etc.. 

onverkort de rechten van de gereqiureerde, nopens de 37 g.gld  in de 9

e

 artikel genoemd. 

 

Pieter Pieters zn (    ?) Cleienburg  binnen Leeuwarden. CONTRA   Tiemen Pieters 

moellenaar op het Vliet.  .. bij het vonnis van de N.R. niet bezwaard. 

 

175. 

Trijn Jonges impt;  CONTRA  Nicolaus Siccama  ged.   Het HOFF  cond. de ged de 

impt te betalen 53 car gld in een partije en nog 9 car gld 7 str. …. 

 

5 okt 1605. 

Gerlacus de Friso secr. v. Tietjerksteradeel,  impt CONTRA   Bocke Douwes Abbema 

deurwaarder.  Ged. Het HOFF cond. de ged de impt te betalen 50 car. gld. onder deductie 

van 18 car gld  en 4 car. gld, met de schaden etc… 

 

7 okt 1605. 

Jan Pieters en Trijn Lamberts dr. e.l. burgers in L’warden.   CONTRA     Floris van Dalen en 

Andries de Grave binnen Amsterdam, voor haar en de weeskinderen van Maike Wijngie als 

voormonden. (onderstreept, zie eerder: onleesbaar.)  Het HOFF houdende het proces aan de 

appellants zijde voor geconcludeerd , en verklaart hen bij het vonnis van de N.R. niet 

bezwaard. 

176. 
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Jan Gelis secr. van Lemsterland, als last en procuratie hebbende van Sippe Martens appt. 

CONTRA  Gosse Peters in Oldetrijne, als volm. Van Alijt Pauwels wed binnen Steenwijk.  

.. niet ontvangbaar…  

8 okt 1605. 

Lyuwe Jacobs en Griet  Jans dr. e.l. te Marrum applt;  CONTRA   Jelle Heres te Marrum, 

voor hem en c.d.r. voor Dirckien Pieters dr zijn huisvrouw.    .. rejekteert de exceptie, en 

cond. de ged. premptoir te antwoorden… 

Simon Andries timmerman te Ferwert, impt. in conv. en ged. in reconv.  CONTRA 

Oliphardus Belida, predikant tot Ferwerd, ged. En eiser alsvoren.    Het HOFF compenserende 

de injurien de partijen elkaar aangedaan, verklaart hen tot hun eis niet ontvangbaar.. en om 

redenen compenseert de kosten…  

177. 

Ansck Aesges geass. met Mr. Andries Burchards applt; CONTRA    Dirck Henricks oud 

burgemeester te Harlingen.   .. gehoord de eed, verklaart de applt. tot het vonnis van de N.R. 

niet bezwaard.  

 

Frans Jans burgemeester te Sneek, voor hem en als last en proc hebbende van Claas Bottes en 

Tonis Stoffels als mede voormond over de nagelaten kinderen van Fedde Jans. Impt 

CONTRA Jenke Tseetses tot We.. ged. IN factis. 

 

Mr. Andries Burchards binnen Harlingen applt. CONTRA Claas Jans Brouwer in de 

Dubbelen Puister te Delft.  ..niet bezwaard.. 

 

Dirck Gauckes als vader en wettige voorstander van Gaike en Eelck zijn kinderen, en Jan Jans 

als m.e.v. van Reinu Dirks dr  . In Factis voor Roussel; binnen een maand… 

178. 

De magistraat der stede Sneek, Triumph. En req.  CONTRA   Bocke van Burmania grtm. 

over Hennaarderadeel, Jfr. Foeck van Burmania geass. met Johan Clandt, mede raad van de 

admiralitiet; Jfr Barbara van Burmania, geass. Met Johan v. Burmania, hopman van een 

vendel Friesen; en Jfr. Ansch van Burmania gereq. ende Bocke van Burmania gecond. en 

geëxcipieerde;    Het HOFF rejecterende de exceptie bij Bocke van Burmania en der gereq. 

cond.. hem peremptoir op de eis te antwoorden, …. En cond. Jfr. Frouck, Ansck en Barbara 

van Burmania.    Voor zoveel zij erfg. zijn van Poppe van Burmania, hun vader om de reqt te 

restitueren, datgene van de penningen, in kwestie sedert de lititscontestatie, van de proceduren 

bij fine Van den Hove sedert 17 okt 1598. ontvangen is  

179. 

Sibe Ennis te Amsterdam als voogd van Meints Hendriks dr. zijn huisvrouw, req.   CONTRA 

Dirck Thoma gereq;  .. releverende de req. tegens volgende artikelen, van intendit en 

huldende hem voor gepurgeerd, vermits hem alsnoch op het libel, van de gereq. te 

antwoorden… 

 

Piter Gerijts Campen binnen Leeuwarden; impt CONTRA   Lyuwe Rinnerds en Claas 

Sinnes tot Belckum ged. 

 

De erfgenamen va Jan Loo en Syouck Abbe dr.  Req.  CONTRA   Dr. Suffridus 

Nijenhuis als gesubstitueerde volmacht van de erfg. van wln Willem Walcourts testament. 

Gereq.  in factis binnen 6 weken… 

 

Lenerd Adriaans aan St. Anna Parochie req.   CONTRA 

Sake Abbema.  Ged.   In Factis . 

180. 

Idsart Solkama wonende te Ter Oele, en Uulcke Gerrrijts op Bornswaag vanweg zijn knn bij 
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Eed Solkama, en zij tesamen als conj. pers. voor alle kinderen van Tyerck Annes Solkama, 

hun vader en als last en procuratie hebbende van de erfg. van Rinnerd Solkama hun resp oom 

en zo als de universele erfgenamen van Anne Tyerks Solkama, hun resp oldevader.  

CONTRA   Walte Reins vanwege Frouk Anne dr zijn huisvrouw, te Ter Oele, en als 

universeel erfg. van Siberch Claas dr haar moeder, gewezene echte huisvrouw van Anne 

Tyerks, en mede als een echt kind van Anne Tyerks, haar vader. impt in reconventie.  

Het HOFF cond. de ged de req. te doen hebben en wedergeven de drie koeijen, ten processe 

verhaald, indien deselven in Rerum Natura zijn, indien niet te ene bevonden zal betalen, de 

rechte waardije vandien, met alle fruchten en profijten bij de gedaagde daarvan gehad, en 

genoten …..  en verklaart de impt tot hun vorderen eis niet ontvangbaar; Ende in reconventie 

recht doende cond. de ged om de impt in de 29

e

 artikel van zijn salvatie gedaan, te leveren 

perfecte inventaris, met ede gesterkt van alle goederen, bij hen uit het sterfhuis van Anne 

Tyerks genoten, en de impt. onder presentatie bij hem in de conclusie van zijn libel gedaan, 

daaruit te laten volgen en doen hebben de gerechte helfte van hetgene staande de echt tussen 

de voornoemde Anna en Siberch overgewonne is, met alle fruchten en profijten, bij de 

gedaagde daaraff gehad en genoten…..; Cond. de de ged en de impt te betalen hetgeen 

bevonden zal worden, (onleesbaar) …. En om redenen compenseert de kosten.  

 

181. 

Elisabeth Versteveren voor haar en haar kinderen bij wln. Jelmer Jellis in leven deurwaarder 

van de Heren Gedeputeerden, in die qual mediate en immediate erfg. van Maike Jelmers,  

CONTRA   Laurens van der Voort, en Gerrijt Dirks en Philips van Tongeren, geauth. cur. van 

Maike het nagelaten kind van Pieter Binnerdts bij Maike van Voort getogen, Jeeske Gerrits 

dr. wed van Pieter Binnerdts en en Geert Willems haar vader, als voormomber over de drie 

kinderen van Jeesk bij de vs. haar man geprocreerd.    Het HOFF cond. Laurens van Voort de 

verkopinge ten processe verhaald costeloos en schadeloos aff te doen, en alles te stellen in 

alsulcke state, en getallen als het waer(e) voor de verkopinge, en cond. hem in de kosten; 

verklarende de andere gedaagden met de presentatie in het einde van hun dupliek gedaan te 

mogen volstaan, en om reden compenseert de kosten, onverkort partijen bij het overdoen van 

de zaak… 

 

11 okt 1605. 

Popcke Buma tot Ackrum, Wije Broersma bij Oldwolde, Sijb..(Substituut?) in Collumerland 

als mediate erfg van Balling Buma, hun Oldevader.    CONTRA  Eete en Aut Lyuwes zonen, 

voor hun zelven en als conj.pers. voor Wijbe en Dyurd Lieuwes zonen,  Het HOFF verklaart 

de impt eigenaars van de 6 pm ten processe geroerd; en cond. de ged. deze de impt. te laten 

volgen met de schaden etc… 

182. 

Foppe Johannes en Lijsck Jans dr als cessie hebbend van Johannes Gaukes en c.d.r. voor Aaff 

Foppe dr. zijn e.h. op het Nieuwland bij Leeuwarden.    CONTRA    Allard Haies te Beetgum, 

voor hem en als v. voor Trijn Wijbe dr zijn huisvrouw.   In Factis. 

 

Mamme Everds n/ux; en mede als erfg. van Simon Reins zijn huisvrouws broeder;  

CONTRA  Dirck Frans zn te Slappeterp,  IN Factis. 

 

Jacob Scheltes burger in Dockum, voor hem en Trijn Pieters dr zijn huisvrouw, en c.d.r.  

CONTRA Rintse Edes gedaagde   In Factis. 

 

14 oktober 1605. 

Heyn Jans te Marssum impt CONTRA Trijn Lykle dr.    

In marge: deze sententie niet gepronuncieerd. 

183. 
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Wijbe Pieters CONTRA    Pieter Bennes.   

2 aantekeningen: 12 nov. geronitieerd (?) en nihil hic; .. en als gepronuntieerd 25 febr 1606. 

Dictum van beide voorgaande doorgehaald. 

 

Dedde Olpherds en Rensch Etis e.l te Oisterwolde;   CONTRA Lyuwe Henricx 

voor hem zelven en vanwege Griet Henricx zijn huisvrouw, en onder verband van goederen 

caverende de rato. .. in dupliek niet ontvangbaar… 

 

Taco Rienks tot Welsrijp reducent  CONTRA Gerrit en Sibren Piters    Om op het libel 

van de reducent te antwoorden… 

184. 

Trijnke Bras en Gerrit Tyepkes met consent van deselve; haar man   CONTRA   Mense 

Gratema als m.e.v. van Hylck Cornelis dr. zijn huisvrouw, en Mense met Baucke Hans mede 

voormond over Rempt Jacobs zoon ; Jacob Janszoon Schellingwou, als vader en voorstander 

van zijn weeskinderen bij Marij Cornelis dr zijn overleden huisvrouw. Mr Regnerus Bras en 

Cornelis Cornelis voor hun selven gedaagden.    .. Het HOFF verklaart de impt nopens het 

relijff de leveringe van een ander inventaris de beschrijvinge van de quitantien, roerende mr. 

Regnerus Bras, een der gedaagden ende verdel..inge bij deselven soo in sudijs ? als naderhand 

in Leeuwarden Groningen en Bremen gedaan. Item, belangende nieuwe scheidinge van 

allerhande huizen, renten obligaties en uitschulden, sampt van alle andere percelen, voor het 

begin dezer proceduren tussen partijen gescheiden, voorts belangende nieuwe rekeninge van 

van de regelingen bij Bras voorschreven uit het sterfhuis gehad, de kosten en delinge ten 

aanzien van en neffens wijdere collatie van Mense Gratema, huisvrouw niet ontvangbaar. 

Reserverende de impetrant haar recht van gebruikme van twee koegangen in de Westersse, 

tegens de detenteurs vandien, en om redenen compenseert de kosten; Voorts partijen te 

compareren voor de commissaris etc….; op partijens vaders rekenboeken, en deselve partijen 

neffens hetgene in tijden van het versterven van wijlen hun vader daarinne is onbetaald 

geweest; ende alsnoch niet gescheiden, de vergrotingen van het inventaris , hoelang de 

sevendehalve en de derdehalve pm? land de setepart van 45 gouden guldens, jaarlijkse renten, 

het huis staande bij de Butterwaag, in tijden bij Abel Isercremer bewoond, en de collatie van 

wln. Jacob Cornelis p.p.nuptias sal verenigen indien hij kan…..POINCTEN: 1. Wie de 

sevendehalve en 2 wie de derdehalve pondematen lands bij de impt geëist heeft en bezit. 3. 

Ende wat de oorsake is dat hij deselve 2 percelen lands ende ook 4 de sesdepart van de 45 gld 

ewigen rente nu en heeft. 5. ende waertoe sij deselve 3 percelen niet kan bekomen. 6. Oft het 

perceel bij Abel Iserkramer bij de Butterwaach bewoond niet mede is gescheiden. 7. Ende 

soniet: waarom; 8 Item hoeveel Jacb Cornelis in donationem per Nuptias van partijen wijlen 

vader heeft ontvangen, 9. ende waarom zijn gehele donatie niet in de scheidinge is 

geconfereerd.  

185. 

Taco Renicx te Welsrijp voor hem en geoccupeerd hebbende van wegen Rienck en Hette zijn 

twee zonen. CONTRA Gerrijt en Sibrant Pieters zonen, geapp. 

 .. door het provisionaal vonnis van de N.R. niet bezwaard, onverkort zijn recht in cas 

van ….. ten principale.. 

 

Syurdt Emkes wonende in Oudega; Req. CONTRA Uuble en Jan (Jaen?) Hinnes voor 

hun zelven en c.d.r voor hun broeders en in de Qual erfg van Hinne Ubles.  In factis. 

 

16 okt 1605. 

Nanning Reiners CONTRA Peer Tania.  

 In Factis. 

Wijbe Lyuwes geintervenieerd hebbende voor Jan Pieters bij Oldwoldemer Zijl.      CONTRA 

Popcke Buma te Akkrum.  IN Factis. 
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Focke Peters te Dockum voor hem en onder verband van goederen c.d.r. voor de erfgenamen 

van Syeuck Abbe dr. zijn huisvrouw, impt.  CONTRA 

Bernard (Bornard?) Hiddes, voor hem en onder Hypotheek zijner goederen caverend voor 

Tseets Bocke dr zijn huisvrouw.  IN Factis. 

186. 

Foeckel Wolters dr. wed. van Claas Tiara, impt. in conv. en ged. in reconventie;  CONTRA 

Peter en dr. Tyaard Tiara, en dr. Dirck Lyuwes aks voorstander van zijn kinderen bij 

Catharina Tiara, sampt Wilhelmus Velsius als voogd van Eene Tiara, gemaakt opzichters 

regarduers en bewaarders van de goederen van Claes Tiara, in conv. enreconv. 

Het HOFF rejecterende de exceptie cond. de ged op het litesconventie te antwoorden, 

reserverende de kosten,  

 

De erfgenamen en crediteuren van Hid Haarsma  CONTRA Ennius Buma,  In Factis. 

 

Jelle Abbes  CONTRA Rienck Doitses en Trijn Jelle dr; e.l. te Freens; en Griet Jelle dr. 

en Wijbe Freercks e.l. tot Jorwert; en Gerrit Jans voor hem en als wett. voorst. van Marij zijn 

dochter bij Marij Jelle dr. zijn overleden huisvrouw.   Het HOFF cond. de gedaagde de impt. 

tot zijn jaarlijks onderhoud omme te leren de somma van 24 g.gld en daarvan telkens alle 

halve jaren de helfte op te brengen, en voorts niet ontvangbaar.  

187. 

17 okt 1605.  

Reiner Jacobs burger en Brouwer in Dokkum, n/ux; en mede voor haar zusters, en broeders. 

En c.d.r. onder verband van goederen , alle kinderen en erfg. van Jan Roeloffs burgemr. te 

Dokkum.   CONTRA   Tseetse Peima, en dr. Sixtus Peima, als mede curator over Beits 

Peima, zijn nicht, en Doecke Emingha als cur over Trijnke Bo….  (?)   In Factis. 

 

Fokel Ebe dr. met Lou Eilerds haar man, Fock Focke dr. met cons. van van Ritske Herts zn. 

haar man en Uw Feckes voor hem zelven; erfg. van Fecke Rintses en Tiets Copsma hun overl. 

ouders.   CONTRA Geele Ubles, te Bornbergum.    Het HOFF cond. de ged. van de 

administratie die hij over de goederen heeft gehad, behoort gehad te hebben, behoorlijke 

rekenschap en bewijs te leveren, en nopens partijen vader’s (188) quaestie;  ord. partijen te 

compareren voor de comissaris: POINCTEN 1. hoe oud de partijen waren ten tijde van de  

(      ) en hoe old zij nu zijn. 2. Oft na de gedane prijselinge van de landen in questie ook enige 

proclamatien of sitdagen zijn gehouden en te recouvrerende besognien van de commissaris en 

de dag van de prijselinge.  

 

Jan Lyuwes tot Pingium voor hem en zijn huisvrouw,   CONTRA  Eelcke Tyepckes, aldaar.  

Het HOFF verklaart de eiser eigenaar van 2 pm zaadland, ende een pondemaat hooiland ten 

processe geroerd, cond. de ged, de 3 pm re relaxeren, met vruchten etc…; sedert de impt het 

gebruik van de 3 ½ pm mede ten processe verhaald, bij Syurd Wijtses Buma ontweeken is, en 

onde deductie hetgeen bevonden zal worden de gedaagde te competeren ten aanzien van de 

impt en de drie pm mede onder ende voor Doiema Leens Landen hem gedaagde 

overgedragen. … 

189. 

Gertruid van Tongeren als moeder en voorst. van haar knn. bij Andries Luitiens, haar overl. 

man.in conv. en reconv.  CONTRA    Harmen Henricks op het Heerenveen.  

Het HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 149 car gld; in een partije; 116 car. gld 5 str 

in een ander partije, en nog gelijke somma met schaden en interesten, na elke verschijndag 

gehad en geleden, met de interesten, ende haar impetrant mede te indemneren van de kosten 

die zij ende wijlen haar man, toe contemplatie van de koop des veens ten processe geroert, 

hebben geëxhibreerd; salff deductie, vann hetgeen bij taxatie bevonden zal worden, te 
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competeren uit oorsaken van de turff in de geniaarde venen, bij de impt en haar wijlen man 

gegraven en comp de kosten…  

 

Meile Poppes voor hem als vader en leg. Voorst van Botke zijn dochter, als mede erfg. van 

wijlen Hijlck Meille dr. wonende te Steens en Wijbe Tyardts als leg….  Van de voornoemde 

Hylck.   CONTRA   Wijbe Meilles te Workum voor hem en c.d.r voor Jelle Syurdts.  In 

Factis binnen 2 maand. 

 

190. 

Syds van Botnia als m.e.v. van Jfr. Tetke van Doium, zijn wijff en in die qual. erfg van 

Douwe van Doijum CONTRA    Anna van Mockema voor haar zelffs, en voor de helft erfg. 

van Hessel van Mockema, en Jfr Anna Jusma  hun olders; en voor de andere helft het recht 

verkregen hebben van Salvius van Mockema haar broeder, mede erfg. van Hessel en Anna.  

.. het HOFF gehoord de eed van Jfr Tet Douma, tot vertserkinge van de impts aangeven 

gedaan, cond. de gedaagde voor zo ver zij erfgenaam is van nwijlen haar olders, de impt te 

vrijen en indemneren van 500 g.gld. jaarlijkse rente; ten processe geleverd en verschenen en  

nog te verschijnen, in de zate lands mede ten processe uitgedrukt, daarvan te rest…. Ende de 

impetrant te betalen de schade ende interesten, en verklaren de impt niet ontvangbaar 

betreffende de 24 en 12 dalers niet ontvangbaar.   

 

Claas Hessels tot Harlingen en Cornelis Hessels te Dronrijp. Impt    CONTRA    Sibbel Sipcke 

dr. wed. van Tseetse Wijtses, voor haar zelve , op Hardegarijp, Hart Wijtses aldaar, 

Ambrosius Wijtses en Jel Wijtse dr in den Feenwolden.   .. niet ontvangbaar… 

 

191. 

Aeltien Lenards aan St. Anna Parochie, wed van Goverd Jacobs voor haar kinderen bij 

Govert, en in die qual. mede erfg. van Jacob Philips haar kinderen grootvader.  CONTRA 

Adriaan Jacobs.    Het HOFF verklaart de impt gelijke na gerechtigd te zijn op de goederen 

van Gerrijtien Goverds, als de gedaagde, en dienvolgende condemneert de gedaagde de 

impetrant te laten volgen na gedane collatie van hetgene bijn partijen wederzijds is ontvangen, 

de goederen en penningen vandien bij de gedaagde genoten te dielen, mits dat de gedaagde 

vooruit geniet de nteresten van gelijke somma tot date dezes, als bevonden zal worden de 

impt. ontvangen te hebben , verklarende de impt. Bovendien niet ontvangbaar, en 

compenseert de kosten.  

 

Tarquinius Gerardi postulant binnen Leeuwarden,   CONTRA   Haie van Scheltema.   

De ged. de impt. te betalen 8 car. gld 7 strs; en overigens niet ontvangbaar…. 

 

Nolke Aebes tot Oosterzee, applt CONTRA  Alle Baukes aldaar, voor hemzelven, Inte 

Sickes als vader en leg. adm van zijn kinderen bij Here Jaens dr; en Siuick Jaens dr. e.h. van 

Baucke Edes mede aldaar, als erfg. van Jaen Heres, en geres. de proceduren. In factis. 

 

Dirck Allards tot Leeuwarden voor hem en als man en voogd van Gertke Oem dr. en Peter 

Adriaans voor hem en als man en voogd van Reinu Jooste dr. en elk voor zoveel nodig 

caverende de rato.  CONTRA    Sypt Ritskes wonende op de Jouwer bij Dockum.   

Het HOFF houdende (de zaak van) Jan Dirks en Tet Jacobs dr voor genoegzaam 

bediscussieerd, verklaart de 18 pm lands ten processe gemeldt, door de impts. achterwezen 

gehypothequeerd, en verboirdt te zijn, en cond. voorts de ged. de impt. de possessie vandien 

te relaxeren, en laten volgen om daarvan de impt hun ten achterwezen van 500 g.gld met de 

kosten etc.. henlieden te betalen, en verder niet ontvangbaar. 

 

Wauter Jans als geauth. voorm. over Willem Tijss erfg. onder ben. v. inv. van Tijss Jans req.  
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CONTRA Joost van Heerma voor hem en en vanwegen Teetske Dijcstra zijn huisvrouw,  

 

193. 

Waling Jans wonend aan St.Jacos Parochie, voor hem en voor Anna Pieters zijn huisvrouw,  

CONTRA Henrick Joris en Anna Balthus geass. Met haar tegenwoordige man Wijtse 

Pijbes.    Het HOFF zonder te letten op de exceptie bij Henrick Joris verklaart de impt. niet 

ontvangbaar, en cond. hem in de kosten, ende voorts afdoende de verkregene s….. 

Van executie, ontsecht de impt. eensgelijks hem, impt zijn verzoek tegens Anna Balthus.  

 

21 okt 1605. 

Mr. Ocke Broersma voor hem en zijn kinderen en mede vanwege zijn broeders en zusters, en 

hun kinderen, als gesubstitueerde ne fideicommissaire erfg. van Mr.Menno Broersma.  

CONTRA Jantien Boelema wed. van Mr Menno Broersma erfg ab intestato vann haar 

wln. kinderen bij de voorschr. Broersma   In Factis. 

 

195. 

Dr. Suffridus Nijenhuis mede suppost van dezen Hove, als geauth. cur. litis over het weeskind 

van wijlen Reiner Simons, bij Jantien Jacobs dr.  impt. CONTRA   Bartolomeus Oldeneel.  

Het HOFF cond. de gedaagde de impt te betalen de somma van 15 dalers, met schaden etc…;  

 

22 okt 1605. 

Jenke Ryurdts en Engel Gabbe dr. te Welsrijp, impt. in conv. en in reconv. Ged.   CONTRA  

Gerbrand Harts tot Boksum, als man en voogd van Imck Gabbe dr. zijn huisvrouw en onder 

hypt. van goederen cav. de rato.    …te namptificeren  80 g.gld…   

195. 

Everd Everds binnen Leeuwarden  CONTRA de Ged. Staten   en Geurt de nagelaten 

wed van Pieter Syurdts te Dokkum.  ..niet ontvangbaar… en nopens Geurt Piter Simons wijst 

partijen in factis in forma 

23 nov 1605. 

Claas Wolters brouwer te Haarlem,  CONTRA    Wabbe Wijbes genoemd Capitein, voor hem 

en als man en voogd van Syurdtke Haitse dr. tot Grou.; zijn huisvrouw, ged en exc. Het 

HOFF wijst het vonnis (?) tussen de impt en de gedaagde voor henzelven over de geiste 630 

car gld in de overgelegde obligatie verhaald in factis voor Ulenburch, en binnen een 

maand….; en verklaart de ged. vanwege zijn huisvrouw ongehouden te wezen op de eis van 

de impt in te gaan wegens de 285 g.gld en 10 strs. 

 

Dr. Joost Brantsum suppoost van dezen Hove, CONTRA : Dirck Alberts te Wier.  

Het HOFF cond. de gedaagde om de impetrant ongemolesteerd te laten voor het bedrag boven 

de honderd gulden uit de sententie van 13 febr 1604 . 

196.  

Cornelis Cornelis van Aengium, geass. Met Dr. Sixto Peima, volm van de gemeen crediteuren 

van Cornelis van Aengium, en Agnieta Ipcke dr. zijn overl huisvr.  CONTRA 

Oeds Ipkes en Vincent Ipkes.     Het HOFF verklaartde impt. voor de vierdepart erfg. van wln. 

Ipcke Oedts, en cond. de gedaagde dienvolgend te leveren goede en perfecte inventaris bij 

eede gesterkt, van de goederen actien en gerechtigheden bij de vs. Ipcke achtergelaten, en de 

impt de 4

e

 part vandien te laten volgen; met vruchten en profijten….; onverkort het recht van 

de ged betreffende de door hun gepretendeerde schulden 

 

Margarethe Boelema requirant,  CONTRA    Dr Augustinus Polman en Gerrijt Radijs.  

Rejekteert de verklaringe onder het antwoord gedaan, en cond. de ged te antwoorden.. 

 

Offke en Jelger Feitsma als cur. over de weesknn van wln Hessel Meckema;  CONTRA 
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Syurdt Pieters te Leeuwarden;  ..verstekt de gedaagde en en voorts in factis. 

197. 

Gijsbert Tyebbes te Harlingen  impt  CONTRA    Lambert Berends en Heil Jans dr te 

Dokkum.  .. verstekt de ged. en houdende de obligatie d.d. 25 april lestleden voor bekend, 

cond. de gedaaagden en Lambert Broers voor het geheel, de impt te betalen 80 car. gld. Met 

de schaden en interesten…  

 

Wopke Ryurdts zn Bandts, burger in Franeker, impt.  CONTRA    Joannes Jacobs te 

Westerhitzum, en c.d.r. voor Hid Everds zijn e.h.  Het HOFF gezien de citatien verstekt de 

gedaagde en houdende de obligatie d.d. 8 juni 1604 voor bekend cond. de ged te betalen 135 

g.gldl. met schaden etc… 

 

Barbara Everds dr. burgeresse in Leeuwarden, voor zich en als conj. pers. voor Doed, haar 

zuster, voor de erfg. van wln. Everd Everds;    CONTRA    Simon Harmens bode van de 

Admiraliteit te Dokkum.        ..verstekt de ged en houdende het overgelegde compromis voor 

bekend d.d. 21 juni 1604 verklaart de baer in date 24 juni 1604 executabel, en cond. de ged te 

betalen 27 car. gld; en de helft van 5 g.gld; 15 str.  

 

198. 

Hans Johannis deurwaarder van dezen Hove, impt.   CONTRA   Epo Jans Barelds nu 

wonende tot Aengium in Dongeradeel;  ..verstekt de ged; ..het instrument d.d. 22 dec 

1604 voor bekend, cond. de gedaagde te betalen de impt de somma van 200 car gld. Met 

schaden etc… 

 

Pier Johannes en Swaen Tijrcks dr zijn e.h. onder hypt van zijn goederen    CONTRA 

Abel Thomas tot Sloten.  … houdende overgelegde instrumenten voor bekend cond. de 

ged. de impt. te batalen 293 g.gld en 14 strs. Etc… 

 

Eelke en Wytse Iske zonen burgers in Leeuwarden, impt. en triumph.  CONTRA 

Jeroon Wijgers en Roeleff Roeleffs, als vader van zijn dr. bij Griet Wijgers dr; en zij tesamen 

voor Tyaard Gabbes als vader van het kind bij Tsieets Wijgers dr. ; gecond. en opposant. 

.. het HOFF restituerende de gedaagde tegens voorgaande sententie voor ¾ e parten van 

wijlen Anna Wijgers dr. ; ontsecht de impt. dienaangaande hun verzoek.. 

199. 

DE 5 NOVEMBRIS WESENDE DE EERSTE RECHTDACH NA ALLERHEILIGEN 

ANNO 1605. 

Peter Rennes, CONTRA   Griet Tonis dr.; Tonis Rennes en dr. Tsommerus ? Faber als resp. 

mediate en immediate erfg. van wln Riemer Tsommes. Geapp.  In Factis voor Sandio (= dr 

Joan. van den Sande.) 

 

Griet Tonis dr. wed. van wln. Breuer Tsommes.   CONTRA    Pieter Breurs. Geapp.  In 

factis als boven. 

 

7 nov 1605. 

De Procureur Generaal , Clager  CONTRA   Meind Bonnes te Sloten.  Het HOFF cond. 

de beklaagde tot profijt van de huwelijkssom (??) aan het comptoir te betalen de somma van 

28 goudguldens mitsgaders de kosten en m…..  van Justitien.    

 

Foppe Tyerks en Rien Watses ende Epe Andries als volm. van de gemene crediteuren van 

Lolcke Wopkes, en zijn huisvr.   CONTRA   Lolke Wopkes voor hem en onder hypt. zijner 

goederen, caverende voor Trijn Claas dr. zijn huisvrouw.   In factis binnen 14 dagen 

peremptoir…  
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200. 

Gerben Cornelis en Tsiepke Hemmes als volm. van het dorp Tietjerk,   CONTRA   Wolphard 

van Lezaan, grtm. v. T.t.dl.  .. alsnoch te antwoorden… 

 

7 november 1605. 

Jfr Auck Hoijtema CONTRA Andries Feddema.   ..peremptoir te antwoorden 

 

Jelke Claas zn Lungema te Oostereind, als vader en wett voorst van zijn knn. bij Trijn Taecke 

dr. zijn e.h. CONTRA    Jurgien Hendriks burgemeester in Leeuwarden, voorm over Alijt 

Takes weeskinderen, Wouter Jans tot Huizum, voormomber over de weeskinderen van Feike 

Hettes en Eelcke Rispens, als moeder en wett. voorstanderse over Wijbren Taeckes haar zoon, 

en in die qual. voor de helft of voor 3 zesdeparten, erfg. van wijlen Graets Wijbrands dr. wed. 

van Teacke Atses partijen resp. bestevader  gedaagde,  IN Factis. 

 

201. 

Jacob van Loo deurwaarder van de convoyen.   CONTRA   Anna van Tongeren wed van 

wijlen Reiner Brandenburch, voor haar en de kinderen en Hypolitus en Gerrijt Roeloffs Crack 

wonende op het Heerenveen als mediate en immediate erfgenamen van Cornelis Roeloffs 

Crack, hun Broeder.  In Factis. 

 

8 nov. 1605. 

Aarend Douwes tot Cornjum impt. in conv. en ged. in reconv. CONTRA  Marij Tyallings dr; 

ged. en impt. ; idem.         … cond. de gedaagde op een solemnele rechtdag in persoon voor de 

Hove te compareren, ende verklaren hetgene bij haar van “wouw”? tot laste van de impetrants 

getuigenis waarachtig te wezen, en volgens cond. de justitie ende paertijen in dezen 

vergiffenis te l….  en cond. de gedaagde bovendien aan de impt. te betalen de somma van 44 

g.gld . ende in reconventie.. verklaart de impt. niet onfvangbaar. 

 

11 sept 1605. 

Ige Oenes tot Franeker als oom en als voormomber over Ede Feddes en deze als erfg. van Ige 

Feddes zijn broeder. CONTRA   Lol Janne dr. wed. te Wijnaldum als moeder en legitima 

tutrix over haar kinderen bij wijlen Jan Aukes.   .. peremptoir te antwoorden… 

202. 

Anne Tyerks en Berend Dirks   CONTRA Sible Idts zn en Syurd Wopkes als resp. erfg. van 

Ids Harkes en Wopke Syurds.    Het HOFF cond. de ged te gehengen de publikatie in de 

getuigen tot verzoek van de requiranten verhoord, des dat de geappelleerden met de produktie 

vann hun getuigen zullen mogen doen binnen drie weken. …. 

12 nov 1605. 

Melchior Feites te Hartwerd, voor zich en Gosse Baykes te Wolsum. Als vader en leg. adm 

van zijn kinderen bij wln. Jeesk Feite dr.  CONTRA Agge Feites geappelleerde.  Het 

HOFF verklaart de applt. door het vonnis van de N.R. niet bezwaard.  

 

13 nov 1605. 

Schelte van Aebinga en Adam van Paffenrode, als voogden van jfr. Gerland en Emerentia van 

Liaukema, hun huisvrouwen en in die qual. erfg. van Jfr. Anna van Liaukema in leven e.h. 

van Hessel van Herman (?); en vanwege de broers en zusters en c.d.r. daarvoor     CONTRA 

Hessel van Hermana.   Het HOFF verklaart de baar van 25 febr. lestleden executabel, 

onverkort partijen nopens liquidatie van de POINCTEN daarinne en in de proceduren 

geroerd; … compensatie tegens malkanderen; … 

 

Cornelis Cornelis, schepen der stede Leeuwarden, Martien, Jan Cornelis wed. in’t Rode Hert;  

Geertien Lykles, wln. Cornelis Swartiens wed,  triumph en impt  CONTRA   Deytsen van 
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Wijnia gecondemneerde, en Gabbe Jans burgemeester van Dockum, voor zijn interesse hem 

voegende bij Lijkele Jurgiens, landzate van Klein Wijngie zate te Nes, voor hem zelve en d.r.c 

voor Geert Eeblis en zijn huisvrouw; ged.  Het HOFF adproberende de besongien 

van de deurwaarder nopens de verkopinge van de helft van Klein Wijngie zate, daar inne 

genoemd, interponeert daarop decreet dat de koop daarvan nogmaals geproclameerd zal 

worden op de 28

e

 januari eerstkomende. … 

 

Jan Faber apothecar binnen Harlingen als geauth. curator gedurende de ontscheidinge over 

Hylck Aaends dr. bij Hille Wopkes in echte geprocreerd.  CONTRA    Aarend Isbrands 

binnen Harlingen.    Het HOFF doet te niete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie 

recht doende cond. de geappelleerde aan de impt aanwijzinge en uitwijzinge te doen van 

Hylck Aarends moeders goederen. Voorts niet ontvangbaar, onverkort…; etc. 

 

Gabbe Syurdts tot Oosterzee reducent;    CONTRA     Jan Nolles in Eesterga, als gebruikt 

hebbende communione reductionis ; reducent. 

Het HOFF verklaart de pretense baar en cond. de ver…..   van nul en onwaarde, … 

 

Cornelis Willems aan St Anna Parochie als wett. voorst. en adm. van zijn kinderen bij wijlen 

Jantien S……   in echte getogen en de rato vaverende voor Jantien en Watse Pieters.  

CONTRA    Egbert Dirks en Jantien Dirks e.l. aan de Blesse gedaagden.   Te betalen de 

somma van 140 Phs gld….; etc. 

205.   

14 nov 1605. 

Douwe Barends burger in Bolsward.    CONTRA   Adriaan Claas voor hem zelve en vanwege 

Martien Willems zijn huisvrouw opt Heerenveen.  Doet te niet het vonnis van de N.R. en 

verklaart nu de geappelleerde, de originaal eiser niet ontvankelijk. en cond. hem in de helft 

van de kosten.  

 

Bauck Tabe dr, wed. Dirck Harmens te Zevenhuizen bij Ferwerd;  CONTRA    Harke 

Harmens aldaar.  In Factis. 

 

Bauck Tabe dr. voor haar zelven wed. Dircke Harmens, te Sevenhuizen onder Ferwerd, als 

wett. voorst. van haar kind, nog in leven zijnde, als erfg van haar vader en zij tsamen erven 

van haar andere kind onlangs deser wereld overleden,  CONTRA Harke Harmens aldaar, 

en Sibrand Tietes als man en voogd van Luts Harmens dr     Het HOFF rejekterende de 

exceptie, ord. de ged peremptoir te procederen … 

 

Syuck van Wijngie tot Marrum CONTRA    Breutick Jacobs tot Belkum en Tarqiunio 

Gerardi, postulant binnen Leeuwarden,  Het HOFF cond. de ged. Tarq. Gerardi te betalen 

de somma van 300 g.gld; met de schaden etc… ; verklaart de req. tot zijn vorderen eis niet 

ontvangbaar. En verklaart dat Breutick Jacobs met zijn presentatien kan volstaan..  

 

15 nov 1605. 

Walte Tyalke dr. tot Nijhuizum, voor haar en als moeder en voorstanderse van haar kinderen 

bij wln Feite Sierds. CONTRA   Willem Radijs deurwaarder van den Hove, en Jan Berends 

tot Ferwerd.  Het HOFF cond. Fokel, Jan Berends wed, een der geappelleerden om 

de goederen die door de gereq. met assistentie van anderen uit het huis gedragen zijn en tot 

Worckum op het Raadhuis gebracht zijn, voor 3/4

e

 parten haar wederom te leveren. Ende 

voorts de req. met de executie te laten ongemoeid; en om redenen compenseert de kosten. En 

nopens de restitutie der penningen bij de requirant niet geteld wijst partijen in factis in forma.  

207. 

Jacob van Loo , deurwaarder van de consumptien? Voor hem en de andere geprefereerde 
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crediteuren van Jacob Aris en Neeltien Dirks dr. e.l ; applt  CONTRA 

Claas Heres aan St Anna Parochie als cessie hebbende van Willem Stevens de olde die cessie 

hadde van Freerck Jans de olde, en Marithien Pieters, gewoond hebbende aldaar. 

Het HOFF doet ten niete de uitspraak van de commissaris in cas van  preferentie d.d. 13 mei 

1603; en bij nieuwe sententie verklaart de appellant met zijn publieke instrument, voor 

dezelfde commissaris overgelegd, op de genoemde gronden Jacob Arens en Neeltien e.l.; de 

geappelleerde geprefereerd te zijn, ontzeggende hem niettemin zijn eis, zo die in de vordere 

qualiteit genomen is.  

 

Philips van Tongeren als last en procuratie hebbende van van Pieter Cornelis wonende op het 

Westeinde van Vlieland, en dezelve door cessie recht hebbende van Jurrien Cornelis van 

Tessel. CONTRA Pieter Heres tot Cornwerd.  IN Factis binnen 6 weken.  

 

Tyerck Tyercks als cessie hebbende van Jan Harmens, impt   CONTRA    Syurdt Coenis op 

Langweer;   .. te namptificeren 70 g.gld  

208. 

Dr. Gabinus Foppens als cur. lit van Romcke Romcke dr. Feddema en en dr. Suffridus 

Nijenhuis als stiefvader en conjuncta persona van Lyuwe Lyuwes zn. Jellema, in echte 

geprocreerd bij Trijnke Jacobs dr ; Here Jellema voor hem zelven, en vanwege zijn zuster 

Hylck Jellema; en c.d.r. voor de erfg. van Imck Jellema;  CONTRA    Rompt en Jelger 

Sinda,   …niet ontvangbaar,  

 

18 nov 1605.  

Dubbrich Vincents dr. voor haar en voor haar kideren bij Jan Kempis;  CONTRA 

Rints Hendrik Heeres wed. te St. Anna Parochie.  Het HOFF cond. de ged. om de impt te 

betalen de somma van 25 c.gld 10 strs; met schaden..  

209. 

Dubbrich, Jan Kempes wed; als voren; CONTRA Jr. David van Coelen tot Cornjum.  

In Factis. 

Wijbe Gosses in plaatse van Job Sijtses, als volm. van de jongste kinderen van wln. Hantse 

Jetsis, Peer Benedix; Botte Feckes, uit de naam van Sibbel Tiete wed.; voor haar en vanwege 

haar kinderen ; Here Arks, Anna Taeckes, Tade Immes ende Wijbe Gossis allen als respective 

crediteurs van Jets Hantses, en Louck in tijden e.l.;    CONTRA   Rein Tyerks tot Balck als 

cur. over Wopke Syerks zn Meilema, en volm. Van Syu Syerks dr. en Syerk Syerks Meilema 

de jonge, voor hem zelven en als cur. lit. van Brecht en Bauck Sijerx drs.; sampt Dede (Doede 

) Syerks zn Meilema, voor hem allen resp erfg. van Syrck Syrcks Meilema de olde.  Het 

HOFF cond. partijen te compareren voor Sakema die hen zal verenigen indien niet…. Geen 

POINCTEN. 

210. 

Harmen Harmens in Optwijzel als stiepvader en voormond over de twee nagelaten 

weeskinderen van wijlen Harcke Andries,;  CONTRA Jasper Wijbes aan St Jacobs Par. ; Jan 

Jaspers en Tonis Jaspers als erfg. van wijlen Jan Jaspers de olde.  IN Factis. 

 

Ju Hinnes binnen Leeuwarden, CONTRA Joannes Melchior op het Nieuwland bij Sneek. 

Ged. Het HOFF gehoord de eed Litis decisionis, de impt bij de gedaagde geabsolveerd; en 

bij welke de impt verklaart de ged … gegund te hebben … cond. de ged de impt te betalen 

200 g.gld;  

20 nov 1605. 

Jan Gerloffs tot Marrum, voor hem zelve en als vader en leg. adm. van zijn knn; bij wln. Griet 

Clase dr; in echte getogen, als cessie hebbende van Thomas Wobbes voor hem zelven en de 

rato gecaveerd hebbende voor Hil Jacobs dr zijn echte huisvrouw. 

CONTRA Anthonis van Hettingha, als cur. o.d.weesknn van Taco van Hettinga in tijden 
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overste luitenant, en Maike van Sickinge wed. van Rienck van Hettinga, in leven hopman, 

voor van haar zoon bij de vs. Harman (?) Hopman getogen.  

211.  

Martien van Kempen te Amsterdam als moeder en leg. adm. van haar kind bij Sibrand Wibets 

in echte geprocreerd.    CONTRA Hans van D…wen ? en Anna e.l. te Amsterdam.  

Het HOFF cond. de ged de impt te betalen 209 car. gld met schaden etc… in een pertije en in 

een andere pertije, 70 g.gld; verklarende daarvoor het ens lands in de processe uitgedrukt, 

gehypothequeerd, en executabel; …. 

 

21 nov 1601. 

Claas Harings te Cromwal, bij Franeker;  CONTRA Tyerck Epes te Hitzum. 

.. niet ontvangbaar… 

Lykle Hiddes tot het Schoot,  CONTRA  Claas Wayes te Workum     ........ wijst partijen in 

conventie in factis, in reconv.en de ged ongehouden op de eis te antwoorden.  

212. 

De wed. en erfg. van wln Jan Pieters tot Lidlum;  CONTRA    Dirck Pieters tot Raard, voor 

hem en als last hebbende van Ebe Ebes, als man en voogd van Kinsck Pieters.  .. niet 

bezwaard… 

 

Jacobjen Wolphards dr. tot Amsterdam, wed. van wln. Baucke Riencks  tr. en impt.   

CONTRA Mathias Everardi, als voormomber over de onjarige kinderen bij Ael Gijsberts 

geprocreerd, en Jan Dirks zoon, zeepzieder binnen Leeuwarden.    Het HOFF adproberende de 

besognien bij de deurwaarder, interponeert daarop decreet, dat de verkoop van de kamers en 

de woningen nog eenmaal over de kerke en het gerecht zal worden geproclameerd, …. En de 

opposant te gedogen dat de zaak kosteloos en schadeloos zal worden afgedaan. 

Geertien Lijkles voor haar en als voorstander van haar kinderen bij Cornelis Swartijen 

geprocr. Ende Hessel Sytses Rheen, als volm. Van Dirck Hendriks zn Bugge, die last hadde 

van Hendrik Dirks Bugge, zijn vader en Cornelis Michiels zijn zwager.   CONTRA  

Tiete B…….  ?? voor hem en zijn huisvrouw, burger in Leeuwarden. 

213.   

den 22 november 1605. 

Cunira Bontemans geass. met Pieter le Heu haar echte man, althans te Leeuwarden, als mede 

erfg. van Pieter Bontemans en Jay (Jan?) Cuiks dr; e.l. haar vader en moeder.  CONTRA 

Waling Walinga aan St. Jacobiparochie. voor hem en zijn huisvrouw.    Het HOFF zonder te 

letten op de geponeerde exceptie cond. de ged. om de impt. te betalen haar aanpart van 171 

g.gld; 8 str 6 penn; iaaerlix, met scaden etc.. onverkort de gedaagde’s recht bij nieuwe 

instantie … 

 

Syds van Botnia Grietman van Wijmbritseradeel, voogd van Jfr Tet van Douma, zijn e.h. en 

in die qual erfg van Douwe van Douwma haar vader.  CONTRA   Dr. Frederick van 

Inthima en Juffr Margaretha van Heslingha zijn huisvrouw.    Het HOFF verklaart de 

sententie en de taxatie ten processe geroed executabel, onder de presentatie door de impt in 

zijn conclusie gedaan, onder de deductie van hetgene de gedaagden bevonden zullen zijn de 

impt. van het stuk land ..de Bol genaamd genoten te hebben. Onverkort de door de gedaagde 

overgelegde spscificatie van salaris en reparatien heur recht so sij vernemen sullen bij nieuwe 

instantie ende den impetrant zijn defensien ter contrarie, en om reden compenseert de kosten. 

214. 

Sijmen Cornelis medecurator over de goederen van wln. Jan Bennerts, en zijn huisvrouw, 

geass. met Mr. Olphardus Gosses, als voorm o.d. knn. van wln. Take Bijnnerds; en de andere 

geinteresseerde crediteuren van Jan Binnerds en zijn huisvrouw. CONTRA    Jan 

Schellingwou te Franeker voor hem en als voogd van zijn huisvrouw.     Het HOFF verklaart 

de gebruikme en alsulck recht als Jan Binnerds en zijn huisvrouw hebben gehad op de landen 
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ten processe geroerd, ge…..   de impt. in hunne respectieve kwaliteit gehypotekeerd, ende 

dezelve voor de gedaagden daarop mede geprefereerd te zijn, condemnerende volgend de 

gedaagde, hem impetrant deselve bruikme van de voorgementioneerde landen te relaxeren, 

ende ontwijken om daraan hun artikelen wesende elks zijn respekt te bekomen of andersins te 

wezen hunlieden te betalen mits cortende nochtans hetgeen van melioratie bevonden sal 

worden hem te competeren.  

 

Douwe Mein ? tot Beetgum als voogd over Frouck Hanse dr. zijn huisvrouw en onder 

verband van goederen de rato caverende  CONTRA    Syu Pieters dr. tot Beetgum.   

IN Factis. 

 

Cornelis Pieters voor hem en d.r.cav. voor Trijn Frans dr. zijn huisvrouw,  

..te namptificeren 32 g.gld .. 

 

215.   

23 nov 1605. 

Tsiomme Hillingh tot Hantum als geath. cur. over de kinderen van Merck Harmen bij Auck 

Hillingh get. En mede als conjuncta persona voor Remck Janga zijn nicht;  

CONTRA Claes Martens te Dokkum.     Verklaart de opzegginge der landen terecht 

gedaan te wezen; cond. de gedaagde tot profijt van de imp de 4 ½ pm te relaxeren, en te laten 

volgen, met profijten emolumenten etc.. en nopens de feiten in contrarie. 

 

Sytse Jans applt CONTRA Baucke Heijns en Lam Harmens dr. e.l. in Dokkum. 

..door het vonnis van de N.R. niet bezwaard… 

 

Buwe Roords zn te Buitenpost als hebbende assignatie van Sijn Pieters req.    CONTRA 

Joannes Simons tot Bergh bij Dockum voor hem en met cautie c.d.r. en onder verband v. 

goederen voor Dijn Sickes en Aat Sickes voor hemzelf en mede cav, voor Dijn (Dyu?) vs. 

.. te compareren voor de commissaris …  (216.) POINCTEN: 1. Oft Johannes Simons ook 

gestanden heeft op de monsterrolle der wagens gemonsterd bij de here Hepke Fockens  den 5

e

 

aug 1593. 2. In cas van adfirmatie van hoeveel wagens; 3. dienaangaande te recouvreren de 

monsterrolle dienaangaande. 4. Voor hoeveel wagens Diju Sickes Johannes Simons betaald 

heeft.; 5. Oft Dyu Sickes ontvanger van Baarderadeel ten tijde als hij de 180LL 8 strs 

vanwege Johannes Simons aan Aete Sickes ende de negentien lb. 8 strs aan gemelte Johannes 

Simons uitkeerde, niet genoten heeft, dat de name van Sijmon Pieters op de Monsterrrolle 

stonde. 6. Oft Sijmon Pieters oft anderen in sijne name ook enige penningen ontvangen heeft. 

7. In cas van affirmatie; hoe veel? 

 

25 nov 1605 

Willem Gerrijts biersteker tot Sneek;   CONTRA    Michiel Tyaerdts secretaris op het 

Heerenveen;    Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de kosten en omme de 

commissaris te leveren authentieke copij, van alsulcke specificatien en bescheiden als hem 

van wijlen Pieter Tyaerds zijn broeder zijn achtergelaten, en de verkofte goederen mitsgaders 

crediteuren, zijn beneficien,  verklarende de impt tot zijn vorderen eis niet ontvangbaar. 

 

217. 

Lyebbe Lyuwes van Ackerwolde Triumphant   CONTRA    Jelger van Bootsma te Huizum als 

curateur over Jfr Atke Schoneberg, Wijbrand Gerrijts en Benne Oenes ged. In Factis. 

 

218. 

Cornelis Jans tot Ferwerd Req.   CONTRA    Mr Hero Joachimi, Suppoost v.d. Hove. .. 

ontzegt de req. zijn verzoek… 
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Jacob Jeltes en Albertien Harmens dr. e.l. te Burum impt. CONTRA    Willemke Pieters 

excipiente.  .. rejekteert de excptie, peremptoir te antwoorden… 

 

Marij Jans als moeder en leg adm. over haar dochter als erfg. van Hotse Alberts, en mr. Ocke 

Broersma vanwege Focke Lyuwes nom / ux en de andere geinteresseerden.     .. de ged. te 

gehengen en te gedogen dat de turff ten processe gemeld bij de req. na- beschreven, de impt. 

onder genoegzame cautie bij partijen werde vervoerd ende mede om met de req. te procederen 

tot scheidinge ende affper(k) inge van de venen in de proceduren uitgedrukt.; en om redenen 

etc.. 

218. 

Tied Wijbrens dr. tot Wirdum en Pibe Gerrijtsma als last hebbende van Gerrijt Gerritsma, zijn 

vader, zijnde eigenaar en possesseur van Gerrijtsma state en geinteresseerde personen impt. 

CONTRA  De Gedeputeerde Staten van de Landschappe, gesuccedeerd in het recht van 

Oldenklooster.  In Factis. 

 

Wijtse Pibes als man een voogd van Anna Balthus zijn huisvrouw en caverende de rato. 

CONTRA Hendrik Joris van het Bild.  In Factis. 

 

26 nov 1605. 

Gerrijt Dirks burger in Leeuwarden, voor hem en voor Eme Dirks zijn huisvrouw;  

CONTRA Jacob Nannes als voormond over de onjarige weeskinderen van Jan Nannes. 

.. te compareren voor de commissaris….POINCTEN: 1. Oft de gerequireerde het reversaal 

van 2300 g,gld alleen concerneert; ende waardoor ende oft Gerbrens huisvrouw haar aandeel 

daarinne niet heeft. (219.)  2. Wat interesse Gerbren Jan en Aaltien Jans e.l. betaald hebben 

voor de date van de koop van de 1840 g.gld en hoeveel die onbetaalde interesten bedragen. 3. 

Wanneer daarop bij de geappelleerden de lande wijdere landen gecoft hebben is geschied, en 

de koopbrief in te eisen. 4. Waeraen Gerben Jans en zijn huisvrouw heur 960 c.gld 18 strs 

hebben genoten ende oft heur daarboven 21 car gld van de Berns resteerde. 5. Hoeveel 

landhuur gerbren en zijn wijf zijn schuldig geweest, en wat lande en jaren van de selve 

competeren.  6. Hoeveel schattinge tot last van Gerben en zijn wijff verschenen zijn. En wat 

deselve betaald heeft. 7. Oft de posten in de 20

e

 21

e

 en 23

e

 artikel  des libels voor deductie 

gesteld de gerequireerde niet in rekening zijn gebracht; ende waardoor en waarom de 

eappelleerden de selve aan Gerbren Jans en zijn wijff niet voor deductie in de kooppenningen 

vallen laten … ; als deselve tot proffijt van de landen van de gereq. aan de vs Johannes 

hebben betaald.  

220. 

 Johannes Goitsens in Austernijega,    CONTRA     Bontie Harings , geapp.  Het HOFF 

doet te niete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de 

appellant. Origineel gedaagde met zijn presentatie voor het Nedergerecht gedaan te mogen 

volstaan; en de geappeleerde originaal impt tot zijn vorderen ies niet ontvangbaar.  

220. 

Hylke Romkes, burger geweest binnen Harlingen  impt. CONTRA   Hans Eercks 

Burgemeester der Stede Harlingen vanwege de magistraat;  .. cond. de gedaagde om de 

impt. te laten ongemoeid.  

 

Cornelis Romkes te Pingjum; voor hem en als het recht hebbende van de erfg. van Hylck 

Nanne dr. zijn overleden huisvrouw;   CONTRA    Hetse Claas burger binnen Sneek; 

vanwege zijn huisvrouw. .. vooralsnog niet ontvangbaar…   

 

27 nov 1605. 

Dr. Sibrandus Siccama Secr. der stede Bolswert;  CONTRA     Mr. Andries Jacobs. In 
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conv. Ged. en in reconv. eiser.   Het HOFF cond. de ged. om de req. overgelegde positien 

onder de eed van calumnia te beantwoorden, mits doende de req. rest alsvoren den eed van 

calumniae; en betalende de somma van de voorgaande contumacien; en cond. de req. in de 

kosten.  

221. 

Pieter Meines in Sint Nicolaasga vanwege Haring Thomas dr zijn huisvrouw, Anne Rentses in 

Ousternijega, vanwege Claas Thomas dr. Sipke Thomas aldaar, als erfg. van wln Ael Thomas 

dr. wed hun moeder. resumerend de proceduren  CONTRA     Bontie Harings op de Ouwer.  

Geapp. .. niet beszwaard bij het vonnis van de N.R… 

 

Olphardus Bolida D.V.M (Predikant) in Ferwerd, impt. CONTRA    Hans Douwes tot 

Ferwerd. De ged. ongehouden te wezen op de eis van de impt in te gaan.. 

 

Trijn Jonges dr e.h. CONTRA Jaike S imons dr, e.h. van Jan Dirks metseler geapp. 

In factis ante Pontiaan peremptoir. 

 

Tyaard Jacobs appellant CONTRA   Pibe Sijurdts te Roodkerk Het HOFF doet te 

niet het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie varklaart de geappeleerde, orig impt tot 

zijn eis en conclusie niet ontvangbaar; .. onverkort zijn recht … 

222.   

28 nov 1605. 

Worp Peima voor hem en als conjuncta persona voor Titus en Beijdske Peima, zijn broeder en 

zusters en voor zoveel mogelijk voor Lupck Hans dr zijn moeder; en geres. De proc. bij wln. 

hun moeder; wed. van wln. Sibe Peima.  CONTRA   Lykle Elberts tot Ternaard  Het 

HOFF verklaart de opsegginge wel en terecht gedaan; cond. de gedaagde onder de 

presentatien bij de impt. gedaan in conclusiorum libelli; om de buitendijks landen te Ternaard 

in het Smalle Weer gelegen en bij de ged. gebruikt, den impt. te relaxeren, en te laten volgen 

met de schaden etc… 

 

Hans Rinckes tot Wijckel Impetrant,    CONTRA    Uulcke Hylckes en Repke Gerbrens als 

voormonden over Naenck Otte dr. aldaar.     Verklaart de appellatie defect… 

 

Bocke Douwes deurwaarder dezen Hove;  CONTRA   Bodse Aarends in Augustinusga 

...om de impt te betalen 18 car. gld… 

223. 

Aarend Boimer  applt.   CONTRA      Hilleken Harmens dr. wed. wln. 

Frans Minnes voor haar zelven en Bartholomeus Oldeneel als voorm. over de knn. van Frans 

Minnes.    Het HOFF doet te niete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie recht 

doende de appellant. Originaal gedaagde te (leveren?) behoorlijke reversaal, en dienvolgens 

bij de leverantie te betalen 1200 dalers van 30 str. het stuk; op termijnen tussen partijen 

geaccordeerd; met de schaden en interesten… en nog 60 c.gld. des dat de geapp. zal stellen 

genoegzame cautie.  

 

Willem Stevens wonens aan St. Jacobs Par. Jan Jacobs in O.L.Vrouwenparochie, als erfg. van 

wijlen Simon Harmens, tot Harlingen.   CONTRA     Minne Freerks tot Dokkum en Minne 

Tijszn Te compareren voor de commissaris: POINCTEN; 1. Oft Tyebbe Thams heeft betaald 

de meulen in questie. En aan wien. 2. Oft deselve wederomme daaraan is betaald en bij wien. 

3. Te recouvreren de koopbrieven van de vs Tyebbe Thomas; sampt Dirck Thijsz en de cessie 

van Minne Freerks verkregen.  

224. 

Pibe Pibes tot Marssum   CONTRA    Hoite Heres, caverend voor Marij Hendriks zijn 

huisvrouw, te Marssum.   In Factis. 
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Gerrijt Simons Potter als man en voogds voor Griet Luloffs zijn huisvrouw;    CONTRA   

Reinier Jacobs en Maritien Claas dr. tot Wolvega ged.     ..te namptificeren 300 phs gld. 

 

Jr. Willem van Zuilen van Nijeveld voor hem en vanwege de erfg van Franchoys van Sneek in 

leven burgemeester tot Utrecht, zijn veengenoot, caverende de rato.  CONTRA  Harmen 

Hendriks opt Schoter Heerenveen.    Het HOFF taxerende de schade tot 412 car. gld drie 

stuivers; 8 penningen; en verklaart deze executabel..; onverkort zijn pretentien aangaande het 

jaar 1601 aan de gemene werken bij hem voor de onverkochte venen gedaan, ende de 

triumphant tot sijn defensien in contarie…  

225. 

Jfr. Bauck Bongha wed van wijlen Jan Cornelis Tadema in Leven Grietman van 

Dantumadeel; als oldemoeder en geauth. tutrix van Auckien Polmans impt. en geëxc. 

CONTRA  Dr. Augustinus Polman (Aidge?) Polmans, suppoost van dezen Hove voor hem en 

als mede voogd van Tetke Tadema zijn huisvrouw enn in die qual. onder verband van 

goederen en intevenierende voor Oene Oenses burger in Leeuwarden.   .het HOFF casserende 

het incident (?) ord. Dr. Gijsbertus Bouritius geoccupeerd hebbende voor Oene Oenes, 

originaal ged. peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden, binnen 4 dagen nakomende.  

30 nov 1605. 

Ate Bruchts secretaris van Dantumadeel vanw. Catharina Hendriks dr. zijn huisvr. en mede 

als cur. over mr Hendrik Jans zoons jongste weeskinderen, ende Freerckien Thijs zijn 

huisvrouw,  CONTRA    De burgemeesters en Raad der stede Dokkum; vanwege de stad en 

de ged. Staten van Frld.     ..Het HOFF verklaart de impt tot zijn eis en conclusie genomen 

jegens de gedaagde niet ontvangbaar, onverkort de plaatse waarop het panwerck ten processe 

gemeld gestanden heeft; zijn recht zo en tegens de genen die hij vernemen zal om om redenen 

comp de kosten. 

226. 

Sibrant Jans, Longerhou Req.    CONTRA     Saaff Hendriks burgemeester der stede 

Harlingen; Dr. Adrianus Metius vanwege zijn huisvrouw Jetske Andries dr. ende Freerck 

Wijgers geapp.  ..Het HOFF verklaart de geapp met hun gedane presentatie te mogen 

volstaan; en de req. Niet ontvangbaar.   

 

Walte Reins n/ux CONTRA Idsart Solkema, Uulcke Gerrijts en Andries Joannis voor 

zich en voor de andere mede gecondemneerden.    Het HOFF cond. de gereq. uit hun eigen 

namen de estimatie te gedogen, onverkort de triumphant zijn recht.  

 

29 nov 1605.  

Eltse Wijbes voor hem en voor zijn broeder en zuster, Triumph  CONTRA 

Tyerck en Lykele Hanne zn; Rein buwes, Ida Buwes, en Wobbe Hiles (?) als voogd van Syts 

Buwe dr. zijn huisvrouw, en als voormonden over Feite Buwes weeskinderen.      Het HOFF 

ord. partijen voor de commissaris … POINCTEN  1. Oft de plaats Albert Feites stelle (227)     

genaamd, mede wordt in het geheel bezwaard, en gepossideerd bij Tyerck ende Lykele Hanne 

zn. in cas van negatie bij wien meer. 2. Hoe hooch de stelle van Allert Feites in de floreen van 

1511 is aangebracht en noch tegenwoordig contribueert. En so deselve mach zijn aangebracht, 

op 8 g.gls 2 strs; door wat reden de verminderinge dan is. 3. Wat en hoeveel landen onder 

Albert Feites stelle aangebracht ende alsnog (liggen?) 4. Bij wien de landen onder Albert 

Feites stelle resp wordt gebruikt, ende possideerd.    5. Onder wat stellen besten is schietende 

de landen in de 10

e

 11

e

 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19, 20

e

 artikelen genoemd van de 

triumphants possessie; in cas van appel verhaald. 6. Oft de geappelleerden resp. enige landen 

meer landen gebruiken, en onder wat stelle die contribueren. En hoe hoog ….7. Onder wat 

stellen zijn resp de landen in den 11 tm 20 en 21

e

 artikel van de gedoemde’s positien in deze 

procedure gedaan ende aldaar verhaald, of bij de triumphant gebruikt, werden ende hoe hooch 
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ende aan wien deselve landen in dien solden contribueren, ende betalen. 8. Oft de 

triumphanten ook enige landen meer gebruiken, en onder wat stelle ende weer, ende hoe 

hooge, de selve indie solden contribueren ende betalen.  

 

Claas Hendriks reducent  CONTRA Douwe Jercks gereduceerde. 

.. verklaart de reducent in cas van citatie niet ontvangbaar….  

 

228   

3 dec 1605. 

Tet Douwe dr  CONTRA   De wed en erven van Harmen Rodenburch;       Het HOFF 

gehoord de eed van de req. tot versterkinge van zijn aangeven, restitueert haar naar verloop 

van tijd en accordeert haar een maand tijd om haar deductie (?)  van getuigen en cond. 

niettemin de req. in de kosten. 

Tinco van Andringha dijkgraaf van Hemelumer Oldeferd, en Noordwolde, Utingeradeel, met 

de steden en leden daaronder… en Sipcke Feeckes volm van Nijega, en Freske Rinkes 

volmacht van Elahuizum.  CONTRA    Douwe Epema Grietman van Hemelumer 

Oldepherd, en Noordwolde gedaagde. In factis. 

NOTA: 

“Op huiden is Uulcke Tijss wonende tot Tzum voor den Hove ontboden zijnde in enige 

processe bij hem begangen, in sekere proceduren voor desen Hove hangende gemulcteerd, in 

de somma van 20 g.gld; en hem gelast deselve te betalen .. commissaris ende in de stad te 

blijven tot dat deselve zijn betaald; actum 3 dec 1605.” 

 

229. 

Dr. Albert Monnikhuis en de wed. van wln. Tyerck Tijsses Triumph.  CONTRA 

Syuu Peer Lyklema dr. geass. Met Jan Jukes haar man; gecond..   .. het HOFF adproberende 

de besognien van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, ordineert dat de verkoop van 

de landen daarinne geroerd nog eenmal geproclameerd zal worden op 28 januari a.s. … en 

costeloos en schadeloos aff te doen door de tegenpartij. 

 

5 dec 1605. 

Uulke Pieters en Bauck Johannes dr. e.l te Leeuwarden; impt  CONTRA 

Marten van Naarden voor hem en Jfr. Auck Donia zijn huisvrouw, ged.  In factis.  

 

Aaff Pieters applt  CONTRA Jan Poppes door donatie het recht verkregen hebbende 

van Anna Lyuwe dr; wed. wijlen Funger Auckes, mastmaker binnen Leeuwarden, zijn mueije, 

en in die qual. voormond en sijnde het naastebloed van wln. Fopck Hillebrands, dr. ende in 

leven en de selve in haar goederen gesubstitueerd;  gedaagden.   Het HOFF verklaart de applt. 

bij het vonnis van de N.R. niet bezwaard.  

230. 

Jelle van Andringha Grietman van Utingeradeel, impt  CONTRA   De Ged. Staten van Frld.  

.. niet ontvangbaar… 

 

Andries Claas zn impetrant,  CONTRA  Willem en Gerloff Jans sampt Marij Jans dr als erfg. 

v. wln Hylck Annes dr. en mede als volmacht van Pieter Jans als erfgenaam van Johannes 

Tonis zn.  Het HOFF cond. Gerloff en Willem Jans zonen en Marij Jans dr. als erfg. van 

Hylck Jans dr. voor de ene helft en Willem Jans als volm. van Pieter Jans voor de helft erfg. 

van Jeronimus Tonis, voor de andere helft, om de impt. te betalen, de somma van 36 g.gld en 

8 str. Met de intressen vandien… 

 

Jan Claas dr. tot Beetgum als cur over Syoucke Syouckes, Triumph.     CONTRA   Pier 

Wytses te Wijnaldum ged en opp.   Het HOFF ontsecht de req. Zijn verzoek, en cond. hem in 
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de kosten van de proceduren, onverkort de triumph zijn recht ten pricipale van de proc. tegens 

Hartman Jans.    

231.   

6 dec 1605. 

Frans Ewouts, CONTRA  Pieter Augustinus van der …  (Meers ? ) 

De gereq. kan met zijn presentatie volstaan en de applt. wordt het verzoek ontzegd. 

 

Abbe Poppes alsmede cur over de knn van wln. Schelte Poppes, als erfg. onder beneficie van 

inventaris, geres. de proc. bij wln. Schelte CONTRA   Jarich Heres, burge(mr?) van 

Bolsward.  Voor de commissaris; ….  POINCTEN. 1. Wat rekeningen de 

baarslieden zijn overgelegd; 2. Te recouvreren deselve en de andere saken mede aldaar 

verthoond. 3. Oft ook enige geschillen bij monde van partijen sijn verhaald daarop mede de 

baarsluiden geresolveeerd hebben. 4. Oft de percelen bij de geapp. Hier geeischt oock zijn 

gementioneerd van de baerslieden; 5. Wat resten henlieden zijn vertoond; 7. oft de metinge is 

geweest partijen qualick en t’ enemaal t’ ontscheiden sonder dat de geappelleerden niet meer 

souden hebben te pretenderen het sij alles daar in rekeningen oft met W…  geborcht. 8.  Te 

recouvreren de baer of het accoord zelve.  

232. 

Drewis Meinds te Suwameer als voogd van Frouck Wijbe dr. zijn huisvr. en c.d.r.   CONTRA 

Pieter Sytses wonend in Oudega.   Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 25 g.gld etc. 

 

Here Pijters te Wijns CONTRA Wolferd van Lezaan Grtm. van T.t. dl. en ontvanger van 

dezelve grietenij.  Het HOFF cond. de gedaagde om de impt. onder presentatie van de 

deelskosten te willen betalen de koe in kwestie, en kosteloos en schadeloos te restitueren, en 

bovendien te betalen de schaden en interesten aan de impt. door het ontberen ….   Etc. 

 

Tijske Coops dr. wed. Johannes Folkerds tot Eestrum, Req.    CONTRA    Roeloff Jacobs tot 

Burgum voor hem en mede onder inventaris voor Gosse Foppes te Buitenpost.  Het HOFF 

condemneert de ged om de req. tot haer kosten copie van de compromisse sampt naderen acte 

en aangevinge, goederen in den processe gemeldt, te doen hebben en laten volgen, en cond. de 

gereq, in de kosten.  

233.  

Jan Jans goudsmid in Sneek impt.  CONTRA    Pieter Bonnes te Sneek ged  .. te 

namptificeren 181 g.gld…. 

 

Uulke Piers burger in Leeuwarden; voor hem en vanwege zijn huisvrouw’s knn.   CONTRA 

Hylck Jencke dr. wed. Jan Tonis.        Het HOFF verklaart de ged ongehouden te wezen op de 

overgelegde declaratie van kosten te deduceren; onverkort de Req’s rechten bij nieuwe 

sententie.  

 

Gerbren Cornelis en Tyepke Hommes als volm. van het dorp Tietjerk, gesterkt met de 

dorprechters van gemeld dorp.   CONTRA Jr Wolphard van Lezaan, grtm en ontvanger van 

Tietjerksteradeel. ..te compareren voor de Commissaris van den Hove.  

POINCTEN: 1. Bij wien de landen op Tyebbe Bauwes name gesteld in de aanbreng van 1511 

onder het dorp tegenwoordig gebruikt worden. 2. Hoeveel daarvan betaald wordt in de 

floreen, aan de dorprechter , ontfanger van de vs. dorpe? 3. oft niet altijd van de gemelten 

landen deselve floreen gehad is. 4. Te recouvreren het register waarna de ontvanger van de vs. 

dorpe de schattinge althans worden en enigen jaren herwaarts zijn betaald.  

 234.  

Pibe van Hoorn, zich althans onthoudende binnen Rijsbergen; impt  CONTRA   Hylcke 

Fogles en Poppe Harings tot Sondel als curators over de kinderen en erfg. van wijlen Holle 

Rinnerds; sampt Reintie Holles als tot deze gelastigt zijnde van Uulck Rinnerds nagelaten 
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weduwe wonende tot Sneek, en in die kwaliteit onder genoegzame cautie ……. 

intervenierende voor Here Agges te Hemelum.   IN FACTIS. 

 

9 dec 1605. 

Ulbe van Ailva Grtm. van Baarderadeel, als man en voogd van Jfr. Hilleke van Osinga, zijn 

huisvrouw en deze voor zijn huisvrouw’s zuster Jfr. Jelke van Osinga en als cunj. pers. en 

onder verband van goederen als erfg. mediate en immediate van Jfr. Ebil van Osinga, in leven 

huisvrouw van Pieter van Jongema.    CONTRA    Aesge Alberts en Ulbe Tyaerdts buigers als 

dijkgraaf van Wonseradeel, beiden cur. over Idts Albada.   .. niet ontvangbaar…. 

235. 

Jfr. Jel van Aelwa , nagel. wed. van Gemme van Bourmania impt    CONTRA 

Jr. Taco van Bourmania.     HET HOFF cond. de ged om de impt. te betalen de helfte van 718 

car. gld 15 str. in een partije, ende nog voor zo vele hij erfgenaam is van zijn vader, zijn 

aandeel van 5 rozenobels breder ten processe geroerd; met schaden ..etc…  En neffens 

vordere kwestien ord. partijen te compareren voor de commissaris van den Hove….  

POINCTEN: 1. Hoevele penningen Johannes Bernardi heeft ontvangen, van Wijlen Gemme 

van Burmania ende oft het de driehonderd caroli gld zijn hier bij de impt geeist. 2. Oft hij daar 

aff kwitantie aan de voorn B. heeft geist. 3. deselve kwitantie te recouvreren; Oft de impt. uit 

de goederen die zij reeds heeft bekomen oft behouden haar anpart van de … te maken.   5 Te 

doen enig staat van deselve adquesten?? Gevallen staande echte tusschen haar en de 

voorgenoemde Gemma van B. haar man.  

 

Ursula Pieters geass.met Albert Pieters haar echte man,  CONTRA    Tied Douwe dr. 

nagel.wed van Jurrien Aukes te Dokkum.   ..niet ontvangbaar.. 

236. 

Simon Simons tot Bolsward  CONTRA Jr. Carel van Nitzen.   Het HOFF cond. de 

gedaagde de impt te betalen de somma van 59 g.gld; en 25 str; met de schade etc. sedert de 

litescontestatie; en in de kosten van de proceduren tot s’HOFF taxatie. 

 

Lyuwe Jacobs en Griet Jans dr. e.l. te Marrum;  CONTRA    Lolle Heres voor hem en 

Dirckien Pieters zijn huisvrouw;  .. te namptificeren 250 g.gld. 

 

Simon Claaszn. wonend in Noord Holland;   CONTRA    Sypt Ritskes zn. Rippema 

wonend op de Jouwer bij Dokkum, en c.d.r. voor  Trijnke Harkema zijn e.h. ........ 

te namptificeren 150 dalers  en ten principale in factis… 

 

Jfr. Sitke van Dekema en Jfr. Imck van Dekema, wed. van Osingha, impt    CONTRA 

Jfr Barbara van Dekema voor haar zelfs en ….. van Ludts Dekema haar zuster.  

..rejekterende de exceptien en peremtoir te antwoorden  

237.   

10 dec 1605. 

Tonis (Toias?) Roeloffs dr. wed. wln. Henrick Jans te Kollum, Req.  CONTRA 

Rinke Olpherds , timmerman te Kollum.  Gereq.  Het HOFF verklaart dat de gereq. 

met zijn presentatien te volstaan en voorts niet ontvangbaar.  

 

Mr. Harmen Claass postulant te Bolsward, als curateur over Jouke Joannis als last en proc. 

hebbende van Fokel Johs dr. mede erfg. van Jouck Douwe dr. hun overl. moeder sampt hun 2 

verstorven broeders.  CONTRA Tyalling Joannis.    .. peremptoir te antwoorden…  

 

Jan Syurdts c.s req. CONTRA Jouke en Sibren Joukes zonen, app’den.   Het HOFF 

houdende getuigen ten processe geroerd voor bekend, reserveert de kosten tot het einde der 

principale zaak.  
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Jfr Genoveva Rattaller geass.met Wolphard van Lezaan haar echte man;  CONTRA 

Jfr. Elisabeth en jfr. Margaretha Rattaller triumph.  In Factis . 

238. 

Cunira Bontemans geass. met Pierre Lo (Le?) Leu haar man binnen Leeuwarden; CONTRA 

Jan Bonteman en Jan Stoffels als voogd van Geertien, Pieter Bontemans dr. zijn huisvrouw, 

en c.d.r. voor Maritien Bontemans hun zuster;  

Het HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen 300 car. gld volgens hun presentatie; van de 

geconsigneerde penningen; mits stellende tot onderpand speciaal haar aanpart van de 

jaarlijkse rente van 171 car. gld; voor de impt aandeel van 100 car. gld.; te lichten onder 

genoegzame cautie de restituendo, indien sulks namaals bevonden zal mogen worden; en 

aangaande deselve 300 c.gld wijst partijen in factis in forma; Ende in reconventie recht 

doende cond. de gedaagde binnen de tijd van een half jaar van de vs 400 car. gld dat deselve 

haar vader hebbende gecompeteerd, genoegzame aanwijzinge te doen, oft andesins haar aktie 

tot deselve te institueren , ende bij gebreke van sulks haar aandeel derselver 400 gld te betalen 

met de schaden en interessen etc.. 

239. 

Hinne Fongers wonend in het Inga (Tinga?), onder de jurisdictie van Sneek. App  CONTRA 

Auck Haitse dr. als erfg. van Haitse Fongers haar vader. Te Workum.  Jfr Auck van Donia te 

Bilgaard; voor haar onder verband van goederen S.C. Vell.; gedaagde.    Het HOFF cond. de 

ged te betalen de 6

e

 part van de verhoginge van de zate bij de impt. zelve bij het ingaan 

(uitgaan?) van de barnende keersse gekocht.  

 

Auck Wopke dr. huisvr. van Henrick Willems Velsius, met adv. en consent.    CONTRA 

Jr. Schelte van Aebinga.    Het HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen na grotigheid van 

de huur ter tijde van de jaren 1564 tot 1572 zo vele landen als bij de taxatie van de heren zal 

worden bevonden te behoren; des dat de impt. op haar landen zal dragen alsulken ewige 

renten als daaruit zijn gedaan  ende dat de ged. na grotigheid van zijn huur ten tijde totten jare 

1572, mede landen in de vs zate zal genieten, verklarende de impt. tot haar vordere eis niet 

ontvangbaar.  

240. 

Jelger van Bootsma te Huizum en Hessel van Bootsma ontvanger Generaal van Friesland, 

voor hem en vanwege Jfr. His van Bootsma te Franeker, hun zuster, c.d.r. en onder verband 

van goederen erfg. van wln. Clara van Bootsma.; impt CONTRA    Jfr Jel Buma als sub 

benficio inventaris erfg van jonge Sjoerd Beima.     Het HOFF cond. de ged. de impt. te doen 

hebben genoegzame inventaris van de goederen van wln. Lyuwe van Beima, des gedaagdes 

zone, onder benificie van inventaris en daaraff te doen behoorlijke rekening en aanwijzinge, 

en uit deselve goederen de penningen daaraf, sampt de actien gerechtigheden etc…; en de 

impt. zo veel te doen hebben en laten volgen dat sij impt hun achterwezen van de onbetaalde 

en ongeleverde legaten hun impt. in kwaliteit voorschreven, uit kracht van wln Lyuwe 

Beima’s testament, competerende zullen hebben bekomen, alle deductien ..  .. falcidia..; 

onverkort het recht van de imp tegen sde crediteuren van wln Lyuwe vs.  

 

Ritske Gercx burger in Dokkum, als volm van Johannes Jens zn te Emden, voor hem en 

vanwege zijn knn. getogen bij wijlen Mints (??) Willems dr.; zijn voorwijff, geass. met 

deselve Johannes en deselve Ritske als cessie hebbende van Jan Minnolds die cessie hadde 

van Johannes Johannes.    CONTRA     Broer Claess ged.  In Factis. Binnen 2 

maanden.. 

 

Gele Jans als last en proc. hebbende van Pier Baukes impt.    CONTRA     Uulcke van 

Solckema ged.  In Factis. 
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Pier, Watze en Doecke Anne zonen en Johannes Edes als leg. adm. van Sibbel Anne dr.  impt. 

CONTRA   Lolle Piers en Tsiamme en Jeds Heres als  voormonden over Jelte Heeres 

weeskinderen.   Het HOFF cond. de gedaagden ten respecte van de boelgoederen zijn 

ontvangen nog te vergroten met eens 25 g.gld; door het sluiten en ten aanzien van de zake, in 

q. jaarlijks voor de jaren ‘79, ‘80 en ‘81 met 40 g.gld en 2 stuivers voor de jaren 82 tm 88; en 

met 11 g.gld en 23 strs voor de jaren 90 tm 92. en met 20 g.gld drie stuivers.  

Restituerende voorts de triumphant tegens de verkopinge van huis landen in q. cond. Lolle 

Piers in plaats van de cooppenningen vandien ontvangen, te brengen huis, ruiminge en grond 

van de eigen landen en gerechtigheden, aan de vordere landen der zate in q. met de vruchten 

profijteten en servituten en emolumenten sedert den 1

e

 mei 1593 bij hem daarvan gehad en 

genoten sampt schade en interesten gehad…. Etc… tot de volle restitutie toe.  Onverkort 

nochtans zijn recht van melioratie, en verscot op de huizinge, gedaan, reserverende de 

taxatien van de vacatien bij het sluiten van de rekeninge, ende passerende Jelte Heres met de 

vooruitgave te vernoegen stleende 19 g.gld 6 str. Voor de onbetaalde boelresten, zonder dat 

hij voor het innemen derselve reeds zullen mogen worden genoten; ende voorts geroieerd 

zijnde volgens de gedaagde verklaringen van het 20 en 22 e artikel van Jelte uitgave, ende de 

130 g.gld van Lolle uitgave gesteld werde op 3 g.gld cond. de gedaagde mede hun uitgaven te 

verminderen in de artikelen 15 tm 23 en 106, 121, 127 tm 132. in Lolle Piers uitgave gesteld. 

Des dat Lolle Piers een der gedaagden de ontvang bij hem gesteld , zal mogen verminderen 

met 60 g.gld en bij hem van Jelte Heres ontvangen, en met 50 g.gld 3 strs als bij hem in 

boelgoed gecoft is; en respektievelijk ontvangen,  als mede gehoord hebbende de eed van 

Doecke Annes, een der triumphanten, te verminderen met de 74

e

  en 77

e

 posten, en nog eens 

met 35 car. gld; 14 str aan Tyerck Wytses; onverkort de gedaagden tegens malkanderen; zo zij 

vernemen zullen  en verklaart de tr. tot hun vordere eis niet ontvangbaar,  

242. 

Foppe toe Grovenstins Rd. Ord. In dezen Hove CONTRA    Eernst van Grovenstins.  

Het HOFF cond. de gedaagde de onder ede gepresenteerde nadere cautien .. zijn oppositie tot 

defensie van 889 g.gld en dit costeloos en schadeloos aff te doen; ordonneert voortd dat de 

executie ter selfder somme zijn voortgang zal vinden, voorbehouden nochtans zijn recht ten 

pricipale tot deductie, en om redenen compenseert de kosten; voorts over verder kwestien 

nogmaals te compareren voor Sakema, die hen zal verenigen, anders onder overroepinge van 

de samptelijke erfgenamen van wln. Idzart te Groevstins en Ties van Oenema partijen ouders, 

henlieden te verstaan , sluiten, mitsgaders liquidatie maken … 

 

Sick Poppe dr. wed. van Dirk Durks te Sneek, voor haar en de kinderen  CONTRA 

Wijbe Ulbes te Folsgare, Dirck Kistemaker en Pibe Hillebrands,  niet ontvangbaar.. 

243. 

Aebe Allema tr. en req.   CONTRA Tyard Folkers te Buitenpost.    In factis. 

Sibe Piters als voormond over romke en Oene Gerrijts zonen; geass met deselve. 

CONTRA   Syrck Syrcks tot Groningen. In factis binnen 2 maanden. 

12 dec 1605. 

Anna van Tongeren wed. van Reinier Brandenburch, binnen Leeuwarden, voor haar en de 

kinderen.   CONTRA   Dedde Sakes op het Heerenveen. IN Factis. 

 

Griet Bocke dr. wed. van Gerrijt Gerrijts te Rotterdam, als wett voorst van haar kinderen en in 

die qual. erfg. van wln. Siberch Pieters in Dokkum     CONTRA    Tijesse Douwe Banga te 

Hantumhuizen. Ged.  In Factis. 

244. 

Hans Lyuwes burger van Bolsward, als voogd van Feik Gerloffs dr zijn huisvr. CONTRA 

Jr. Hessel van Feitsma voor hem en zijn huisvrouw.  .. rejekteert de exceptie.. 

 

Ulbe Gerrijts van Holwerd,  CONTRA Bartholomeus Frederiks  In Factis. 
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Feck Harmens tot Lutkewold als oom, voorm. en curateur over de weeskinderen van Reinier 

Harmens en Antie Pieters dr. en in die qual. zijn naastebloed.  CONTRA   Hintse Reins te 

Kollum en Auke Sipkes onder de klokslag van Kollum.  In factis; 3 mnd. 

DOORGEHAALD 

Aarend Martens en Lijsbet Vassan e.l. te L’warden als ex. donatio van wln. Dirck Willems 

herbergier erfg. van Jan Willems Koebrugge zijn  broeder.   CONTRA    Trijn Jonge dr. als 

cessie en transport hebbende van Syoucke Ryurdt Banterts die cessie had van Wopke 

Ryuurdts Bandts, en Tseets Broers dr. geprefereerde crediteuren op de goederen van Simon 

Gerrijts. 

245. 

Claes Uulkes tot Kollum impt.en ged. in conv. en reconv. resp.  CONTRA      Gerrijt Radijs 

deurwaarder van dezen Hove, Doitse Ritskes, Lambert Jans en Willem Laurens ged. in 

reconv. en eisers in conv.  Het HOFF cond. Doitse Ritserts  alle attentaten van de executie 

ter contemplate ? van 100 g.gld in qlt in q. costeloos en schadeloos af te ddoen; en de impt 

met de oorzaken van dien met de executie te laten ongemoeid, en de impt. te betalen alle 

schaden daarover gevallen, en de kosten tot s’HOFFs taxatie; en overigens niet ontvangbaar; 

in reconventie het salaris en de kosten van de deurwaarder en verdere kosten tot 55 g.gld; 

cond. de ged. de deurwaarder te betalen; onder deductie van 2 ll 16 str; door de impt 

ontvangen; verder niet ontvangbaar, …etc. 

 

Anna Pieter van Beringens wed. tr. CONTRA    Griet Joachimus dr. geass. met Johannes 

Idts zn haar man.  IN factis. 

 

Sipke Ryurdts in Harlingen als bij test benoemde en geauth curator over wln. Rijurdt Wopkes 

nagel. weesknn.   CONTRA 

Doede Sickes burger in Harlingen.  ..niet bezwaard bij het vonnis van de N.R.   … 

 

246. 

Siju, Pier Lijklema dr. wed. van wln. Vincent Vincents; reass. De proc. bij haar man. 

CONTRA Hette Piers Lyklema als vader van zijn kinderen bij Rints Fedde dr zijn overl. 

huisvrouw.  .. door het vonnis van de N.R. niet bezwaard. .. 

 

Kempo Tabes tot Holwerd als geauth. cur. tot de kinderen van Hans Sakes,    CONTRA 

Claas Martens te Dokkum.  Cond. de ged de impt te betalen 439car.gld en 10 strs met 

schaden etc… 

247   

12 dec 1605. 

Joachim Aemkes wonende in de Omlanden,   CONTRA    Sibrand van Welthe (?) tot Weidum 

..de ged de impt te betalen 230 c.gld met de schaden etc…tot de volle betalinge. 

 

Aarend Boymer tot Beckum applt CONTRA Jantien Jans binnen Leeuwarden. 

..door het vonnisse van de N.R. niet bezwaard. .. 

 

Mr Abelus Frankena en Jfr Margriet van Naarden e.l.;  CONTRA    De Ged. Staten van 

Gron. Omlanden, interv. Voor Claas Ubles en Jurien Jukes. Ged.     ..niet ontfangbaar…  

 

248. 

Ryurdt Pieters Bandts en Lijsbet Gerbrands dr. burgers in Leeuwarden,  CONTRA 

Claas Frans zn lakenkoper en Geertien Harmens dr. en Frans Jans zn. Chirurgijn en Hilcke 

Atse dr en Claas Atses c/u in L’warden.  ..ontzegt de tr. zijn verzoek..  

Bauck Gerrijts dr. e.h. van Hopman Wijbe Gerrijts als conj. pers. Van Douwe Jayema haar 



507  

broeder, impotent zijnde,  CONTRA    Andries Hiddema te Wier ; en Douwe van Sytsma 

grtm. van Idaarderadeel; Het HOFF cond. Andries Hiddema om hem te laten authoriseren als 

curator over Douwe Jayema en zijn goederen; des dat de impt. volgens haar belofte van haar 

vader in zijn dood hadde gedaan, opsicht te hebben op Douwe haar broeder, verklarende 

vorders haar niet ontvangbaar tegen  Douwe Sytsma. 

249. 

Lyuwe Jukama Rd. Ordinaris in de Hove, als man en voogd van Tiedke van Bourmania 

CONTRA Jfr Margaretha van Botnia wed. wln. Rienck van Cammingha en Jacob van 

Marssum.  .. niet ontvangbaar..  

 

Mr. Harmen Jans organist te Sneek, voor hem en als conj. Pers. Van Jantien Jans dr. zijn 

moeder, te Kampen; Mr. Jan Jans organist te Zwolle en Aarend Jans organist te Kampen zijn 

broeders en c.d.r. onder verband zijner goederen; en hem sterkmakende en in die q. erfg. van 

Fedke Aloffs dr; en mitsdien voor 1/3 mede-erfgenaam van wijlen Aleff Ale zn. in leven 

gewoond hebbende tot Roordahuizum; impt. in conv. en ged. in reconv. CONTRA   Wijts 

Wijaarda wed. van Aleff Sakes Aelwa, te Sneek; voor zich en als moeder en leg tutr. over 

Bauke en Anke Aelwa als erfg. ab intestato van Fedke Aelwa haar dochter resp zuster, en van 

het kind bij de vs. Fedke achtergelaten.  Het HOFF verklaart de impt. mediate erfg van 

Fedke Aleffs Aelwa, dienvolgens cond. (250) de ged. de impt te leveren pertinente 

inventaris, met eden gesterkt van allen goederen bij wijlen Aleff Sakes Aelwa achtergelaten 

goederen, en daarvan een gerechte derdepart doen hebben, en te laten volgen hen ook 

rekenschap te doen van de administratie van die goederen, en bewijs en rekenschap in 

reliquis, bevonden en gelijke derdepart te betalen; alles met schaden etc…. in in reconv. 

Verklaart de impt. niet ontvangbaar… 

 

Jelger van Feitsma, Raad en rentmr. generaal van Frld , impt CONTRA   Bauck 

Jelgersma wed. wln. Haie van Gaikema wonend op Rensmageest.    ..het HOFF cond. de 

ged om onder de presentatie in het 29

e

 artikle door de impt gedaan te betalen voor ijder der 6 

pondematen lands de summa van 75 g.gld; met schaden etc.. Ende daar beneffens 4 jaren 

landhuur tot 10 phs. gld jaarlijks etc.. 

 

14 dec 1605. 

Fedde Sytses Jelgersma burger in Leeuwarden;  CONTRA   Pibe Douwes aldaar. Geapp.  

…niet bezwaard….  

251. 

Dirck Jacobs te Oosterend en Jan Jacobs en Freerck Jans te Bolsward. Applt CONTRA 

Taecke Taeckes als voogd van Teed Simons dr zijn huisvrouw, geapp. In factis binnen 2 mnd. 

 

Mr. Jan Liwes chirurgijn binnen Leeuwarden,  CONTRA 

Rijurdt Pieters Bandts  ged. .. te namptificeren 12 dalers.. 

 

Johannes Uulcke te Steens als voogd van Tijurdtke Jans zijn huisvrouw, en c.d.r.    CONTRA 

Georg Vrijheer van Scharzenbergh en Vrou Doed van Holdingha e.l.  ged. 

..te namptificeren 70 g.gld… 

16 dec 1605. 

Fed Tijards dr. wed. Folkerd Gerrijts;    CONTRA   Syucke Folkerds dr. e.h. van Rijurdt 

Pieters gass. met deze , haar man en Atke Tyards dr. e.h. van Fedde Jelgersma, en geass. met 

hem  In Factis. 

252. 

Eelke Rienks te Blessum;  CONTRA Pieter Roelofs secr. van Leeuwarderadeel;  

Het HOFF cond. de gereq. om de Req. onder de presentatien gedaan in zijn requeste, te doen 

hebben en laten volgen het boelregister in het request genaamd; en te gehengen en gedogen 
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dat de requirant de inhoud van deselven invordert, of andersins laat invorderen.  

 

17 dec 1605. 

Pieter Gerrijts Camper binnen Leeuwarden;   CONTRA Liuwe Rinnerts en Claes Simons 

binnen Belckum;  Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen voor 2/3

e

 parten de geeiste 

1000 C.gld. in de ene partij en 16 in de andere partij; of anderszins de eiser te garanderen, 

kosteloos en schadeloos te ontheffen; verklarende de impt. tot zijn vordere eis niet 

ontvangbaar; onverkort zijn recht van de resterende derdepart jegens Claas Rinkes; zo hij 

vernemen zal en verklaart dezelve Claas in zijn defensien contrarie. En voorts niet 

ontvangbaar.  

 

Goeitien Lykles; wed. van Cornelis Swartien voor haar en als wett. voorst van haar kinderen;  

CONTRA  Joachim Ennes en Anna Jans dr. burgers en herbergiers binnen Leeuwarden.  

.. te namptificeren 167 C. gld en ten principale in factis in forma.. 

 

18 dec 1605. 

Hans van Sichem binnen Leeuwarden;    CONTRA  Feite Simons, burger aldaar; curator over 

Benedictus Wijbe Adsma;  ..rejekterende de exceptie, cond. de ged. peremtoir te 

antwoorden..  

 

Lykle Sakes burger en Apotheker binnen Sneek, als m.e.v. van Bauck, Fedde dr. Regnalda, en 

in deze qual. erfg. van Fedde Aukes Regnalda in leven Grietman van Doniawerstal; zijn 

vader; en door scheiding en deling het recht hebbende van de andere erfg. en Rixt Idse dr. zijn 

moeder impt. en geexc.  CONTRA        Rein Sipkes  te Ter Oele.  .. rejekteert de 

exceptie. 

 

Jacob Aedgers tot Jorwerd impt   CONTRA    Gerbren Folkerds te Oldeboorn ged.    In Factis. 

 

Trijnke Hemmes e.h. van Nicolaas Ens, secr. van Leeuwarderadeel;   CONTRA   Gabbe 

Pieters tot Bolsward, caverende voor Ida Hemme dr zijn huisvrouw. (Of: wat meer voorkomt 

bij de klerk in deze Quaclap: de “e” van Hemme te lezen als o, het kan dan Homme zijn.) J.P. 

.. te namptificeren 100 g.gld  

254 

Rein Itsens burger in Bolsward  CONTRA Pieter en Rein Itsens te Lyons; voor hen 

en c.d.r. voor de kinderen van  Eets Itsens dr   IN Factis. 

 

Rein Itsens en Folk Lolke dr. e.l. burgers in Bolsward.  CONTRA   Peter en Itsen Itsens 

voor hun en Itsen als volmacht voor Rixt Uulke dr zijn e.h.   IN Factis. 

 

19 dec 1605. 

Simon Jacobs  en Griet Pieters dr  e.l. te Lyons, impt   CONTRA   Jan Ryurdts te Winsum en 

Eylerd Gerrits te Baium.  In factis te wijzen binnen 8 dagen. 

 

Margareta Boelema huisvrouw van Willem Jans,  CONTRA    Gerrit Radijs, eerste 

deurwaarder van dezen Hove; en Augustinus Polman adv. voor dezen Hove.  Het HOFF 

cond. de gereq. het gedane arrest sampt de verkregen surseantie, resp. kosteloos en schadeloos 

af te doen.  

255. 

Doitse Ritserts burger in Leeuwarden;   CONTRA Eets Syurdts dr. wed. van Ulpianus Ulpii; 

voor haar en haar zoon,  Het HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter, en bij 

nieuwe sententie recht doende cond. de applt originaal om de geapp.; originaal impetrant 

vanwege haar zoon te betalen de somma van 16 g.gld en voorts niet ontvangbaar; en in 
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reconventie verklaart de app. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Willem Gerrijts biersteker te Sneek, voor Hen en zijn huisvrouw,  CONTRA 

Tyaerd Pieters en Grietke Andries dr. mede aldaar;  te namptificeren 125 g.gld.. 

 

Trijn Pieters dr. wed. wln. Mr. Hidde Folsgara; in leven adv. v.d. Hove; als wett. 

voorstanderse van haar zoon bij Harmen Hiddes  CONTRA   Abbe Jouckes te Folsgara  

Het HOFF verklaart de gedaagde contumax; …. Houdende de overlegde huurcedul d.d. 2 mei 

1604 voor bekend cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 25 g.gld met schaden 

etc… ; Verklarende mede de opsegginge van de landen wel en terecht gedaan, cond. de 

gedaagde om deze met St. Petri ad Cathedram (21 febr.) te relaxeren; en cond. hem in de 

kosten…  

256. 

Philippus van Tongeren   CONTRA  Andries Jarichs te Hemelum; ged. Het HOFF houdende 

het overgelegde handschrift d.d. 25 maart voor bekend cond. de ged. om de impt. te betalen 

14 g.gld.  

20 dec 1605. 

Jacob Beima  req.   CONTRA   Lijuwe Buwes  geapp.   .. gehoord de eed van de req, 

waarbij hij verklaard heeft zijn verzoek met omnio …leguandi gedaan te hebben restitueert 

hem tegens verloop van tijden en gunt hem de tijd van een maand om zijn produktie te mogen 

doen.. 

.257. JAAR 1606. 

De eerste rechtdag in het jaar 1606 is geweest op 21 januari. 

22 jan 1606. 

Hein Lyuwes req.  CONTRA Dr. Suffridus Nijenhuis.   .. ongehouden op de eis in 

reconventie te antwoorden.. 

 

Doitse Ritserts burger in Leeuwarden   CONTRA Elisabeth Syurdts wed. van Ulpianus 

Ulpius te Oosterlittens voor haar en haar zoon.  ..het HOFF doet teniete het vonnis van de 

nerderrechter, en bij nieuwe sententie recht doende cond. de geapp. de originaal impt. te 

betalen 52 car. gld. 11 strs. onder deductie van 3 nieuwe rosenobels met schaden etc…; en de 

impt. verder niet ontvangbaar. Onverkort zijn recht op 9 car gld volgens overgelegde 

specificatie.  

23 jan 1606. 

Harcke Minnes tot Bolsward als voogd van Tieme Johannes dr.  Doyema, zijn huisvrouw, en 

Claas Breff….. ? aldaar als voogd van Trijn Johannes dr. Doyema zijn huisvr.  CONTRA 

(258) Syoucke Ryurdts Bandts en Aele (Vlek) Frans zn. beide weesmeesters in Franeker; 

voor haar en vanwege Carel van Stenstera, en Paulus Gemmenich secr. aldaar. Geapp. 

 Het HOFF cond. de gedaagde om aan Harcke Minnes in zijn qlt. te betalen en laten volgen de 

somma van 300 g.gld; in de ene partije en 200 C.gld in een andere partije, ende aan Claas 

Breffs zo hij produceert, de somma van 900 Car gld met schaden etc… waarbij de req. mede 

gehouden zullen worden om penningen onder genoegzame cautie daar te brengen. 

 

Douwe en Juw Haringsma  CONTRA     Jfr. Gerland van Haringsma, op de Joure wed. wln. 

Homme Hoitema gewezen voorm over wln. Haring van Haringsma, weeskinderen, ende 

Uulcke Solkema als voogd van Jfr. Auke Hoitema zijnhuisvr. En zij tesamen erfg van Homme 

Hoitema hun resp. man en vader.       .. te compareren voor de commissaris….  POINCTEN: 

1. Te recouvreren de preferentie bij de here Godefridi uitgesproken van de crediteuren van 

Haring Haringsma. 2. Van gelijken de documenten en bescheiden der crediteuren, sampt de 

akten daarop gevolgd  en speciaal de brieff onder Joucke Stenstera berustende en wie deselve 

schuld betaald heeft.  (258)  3. Voorts te informeren uit wat oorsake rijst de schuld ter somma 

van 655 g.gld Jfr. Gerland Haringsma van Haring, Hartman, Bauck en Tsieets Haringsma 
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ge… hebben. 4. Hoevele landen andere personen behalve de requiranten olden in Gralda 

hebben toebehoord, voor date van de verkopinge en daaraf te recouvreren de brieven en 

bescheiden; 5. Van gelijken de koopbrieven van de 6 pondematen in Questie; ende mede van 

de zate in Kolderwolde. 6. Hoe groot de landen van beide saten zijn, en bij wie de huren 

daaraff ontvangen zijn, tot wat somma en voor hoeveel jaren. 7. Wat Gralda zate en de andere 

verkofte landen van date voor de verkopinge als huur hebben opgebracht, en bij wie deselve 

landen zijn ontvangen, en van gelijken van de huren van de huissteden in Heech. 8. Uit wat 

oorzaken de resten van de boelgoederen niet zijn opgenomen en offt de req. daaraff iets 

hebben opgenomen. 9. Oft daar geen inventaris of beschrijvinge is gedaan van Hetman 

Haringsma’s goederen; indien ja, deselve te recouvreren en indien niet daarvan alsnoch staat 

te maken sampt van de schulden bij de vs. Haringsma nagelaten. 

 

24 jan 1606. 

Holle Syurdts binnen Leeuwarden als last en procuratie hebbende van Coop Gerrijts zijn 

huisvrouwe vader, en in die qual. cessie hebbende van Wijger Quirijns.  CONTRA  

Auck Rispens voor haar zelve en als moeder en wet. voorst. van haar kinderen bij Sipke 

Abbema; haar wln. man.  .. te namptificeren 430 g.gld 14 strs. 

260. 

Inne Innes, burger in Leeuwarden voor hem en caverende voor Benedictus Dirks zijn 

halfbroeder, en als last en proc. hebbende van Trijn Gale dr. op Terschelling, zijn moeije,  

CONTRA De weesmeesters van Leeuwarden.  (---) 

 

27 jan 1606. 

Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel; als cur. over het sterfhuis van Jencke 

Uublis en Fop Hotse dr; en in die qual. cessie van Epo Heris en Sibt Douwe dr.  te 

Smallebrugge.   CONTRA Taecke Sibaits ? (Sibrants?) en Frouk zijn huisvrouw; ged.

 ..ongehouden te wezen op de eis van de impt te antwoorden  

 

Andries Hennis ? burger te Hindelopen; als man en voogd van At Gerbrens dr. impt. 

CONTRA Pieter Wijbes als vader en leg.adm van zijn knn bij Hester Gerbrens dr.; en 

Jarich Hans voor hemselven en tesamen gecaveerd hebbende voor hun mede erfgenamen.  

IN Factis, binnen een maand…. 

 

261. 

Rinse Pieters wonend op de Joure, bij Dokkum, Als m.e.v. van Bets Simens dr. zijn e.h.; en Is 

Jelle dr. en c.d.r. onder verband van goederen en renuntieatie beneficii divisionis caverende de 

rato.  CONTRA Teed Annes te Boxum.  IN Factis.  

 

29 jan 1606. 

Bedts Jans dr. wed van Aebe Wierds te Dokkum, voor haar en de knn. bij vs. Aebe getogen. 

CONTRA Gerloff Martens te Jorwert, ..rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden;  

30 jan 1606. 

Gr. Martinus Eyben als voogd van Auckien Verutius (?) zijn huisvrouw;  CONTRA 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden.  In Factis. 

 

Douwe van Epema Grtm. van Hem. Oldeferd en Noordwolde   CONTRA    Frieske Rintses 

tot Elahuizum.  In Factis. 

262. 

Philips van Tongeren als Cur. voor Gatse Hopperts te te Hennaard; impt.    CONTRA 

Pieter Stellingwerff secr. van Hennaarderadeel,  .. rejekteert de exeptie en per.. te antw.. 

 

Heintse Wolters te Terwispel, als vader en leg. adm. van zijn knn. bij Hijlck Syds dr.; en 
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Popcke Sydses als man en voogd van Anna Syds dr. zijn e.h.; zijn e.h. en als mediate en 

immediate erfg, van Sibr(ich) ? Kempe Douwes, hun resp. moeder en oldemoeder. Impt 

CONTRA    Mr Ocke Broersma adv v.d.Hove en Jantien Boelema wed van wln Menno 

Broersma en leven adv. v.d.Hove, als erfg. ab intestato van haar kinderen bijn hem getogen. 

IN Factis. 

 

Pieter Jacobs tot Oldegaa in de Noordwolde, applt. en Potte Reins op Harich. IN factis. 

263  

31 jan 1606. 

Hans Slemme in de Oldetrijne,   CONTRA   Arentien Rugers ! tot Balk.  .. niet bezwaard bij 

het vonnis van de N.R. ... 

 

Engel Jelle dr. wed. Hans Claas zn Brantsum   CONTRA Sicke Sibrands zn Adema, te 

Scharnegoutum, als m.e.v. over Jelke Foppes Syoelema.    Het HOFF verklaart de impt tot 

zijn defensien en  (re) -prochen? niet bezwaard; en cond. de ged in de kosten.. 

 

Cornelis Willems aan St. Anna Par. voor hem en als wett.voorst van zijn knn. bij Jantien Sibe 

dr. en c.d.r. voor zijn stiepkinderen, bij de vs. Jantien en Watse Pieters in echte getogen. 

CONTRA Engbert Dirks en Jantien e.l.; en hem in dezen sterkmakende (264) 

En intervenierende voor Willem Radijs Deurwaarder van den Hove.   Het HOFF verklaart de 

cautie      …..   sufficient; en cond. de gereq. te gedogen dat de executie van de sententie van 

den 20

e

 dec l/l. gevallen , haar voorgang zal vinden. 

 

1 febr 1606. 

Jan Henricx ontvanger der kloosteropkomsten; van veen (….?) en speciaal hiertoe gelastet 

door de Heren Gedeputeerden. CONTRA     Pieter Oeges tot Sondel, als cur over het 

oudste weeskind vann Rein Waltes, en als volm. van Lykle Waltes; te Balck, voorm over het 

jongste weeskind Rein v.s.; en geintervenieerd voor Wijbe Claas zijn huisvrouw, res. de proc. 

bij Homme Jacobs als volm. van Rein Waltes gesustineerd.  ..niet ontvangbaar…  

 

3 febr. 1606. 

Pieter Oeges te Sondel als cus over het weeskint van Rein Waltes, en als volm. van Lijkle 

Waltes, te Balck als voren;  CONTRA   Nolle Hisses als geauth. Cur. over Walte’s 

goederen.  ..bij de baar niet bezwaard.. 

 

Dr Augustinus Polman en Tetke Tiaardema e.l.;  CONTRA    Jfr. Dorothea van Aelwa 

interv. voor Sibrand Bongha haar zoon.  ..boven de sententie d.d. 20 dec nog te betalen 

186 car.gld  met schaden etc.. 

266. 

Homme Jacobs wonende in de Gasmer, als last hebbende van Pieter Oeges, en Lykle Walte 

zn; als voorm o.d. knn van Rein Waltes impt.   CONTRA     Jelle Uulcke ter Horne voor hem 

zelven en mede intervenierende voor Offke Hansma,  ..het HOFF verklaart de impt tot 

zijn genomen eis en conclusie niet ontvangbaar; onverkort zijn recht tegen de gedaagden en 

neffens de restitutue van de 135 g.gld  met de interesten etc….  

 

Taecke Harmens en Hylck Tyards dr. te Bolsward,  CONTRA    Jurgien Tyards en Tseeds 

Botte dr te Smalle Brugge.  Het HOFF cond. Jurgien Tyards te betalen de impt 300 g.gld 

met de schaden; en voor de eis tegen Tseeds Botte dr. niet ontvangbaar; en mede in de kosten 

van het proces.  

267. 

Wijbe Pieters CONTRA Pieter Bonnes burger in Sneek. Het HOFF cond. de ged. de 

impt. om wat hem boven de sententie van 15 juli lestleden is toegewezen, de somma van 134 
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g.gld te betalen.. 

4 febr 1606. 

Reynsch Idse dr. wed. van Jan Syurds; op het Nijeland ; Triumph   CONTRA     Pieter Sipkes 

burger in Bolsward, voor hem en als voogd voor Geert Gerbens dr. zijn e.h. In factis , 

ord. De triumphant in middelijken tijden de gecond. te doen verdachvaarden tot interpositie 

van decreet.  

 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden; als last en proc hebbende voor Claas 

Dirks  tot Nijkerk en Imck Dirks dr zijn zuster te Bilgaard.  Impt  CONTRA 

Douwe en Harmen Lyuwes gebrs. te Nijkerk in Dongeradeel.  ..het HOFF verklaart de 

impt. voor de gerechte helfte erfg. van Geert Harmens dr. partijen moeder; dienvolgens de 

ged. de impt. te leveren behoorlijke inventaris met ede gestaafd, van de achtergelaten 

goederen, en daaraff hem te doen hebben en laten volgen hetgeen bevonden zal worden ter 

causa van sijn legitima en andersins te behoren, met de vruchten en emolumenten en schaden 

en interesten…  

268   

5 febr. 1606. 

Reinsck Idse dr wed Jan Syurdts op het Nieuwland Reducente,   CONTRA   Trijn Sipck dr 

wed Tyard Watses, haar leste man in Idsegae,  IN Factis. 

 

Tyaerd Haersma als mede erfg. van Sibolt Haersma, en Taeds Tyaerds dr. e.l.  CONTRA 

Simke Simkes te Wommels, Albert Claes tot Cornwerd, als mede erfg. van Eelck Wijtse dr; 

huisvrouw van Gerrijt Harmens, te Cubaard, als het recht hebbende van Eelck vs.  IN Factis. 

 

Fokel Wolters wed. van Claas Tiara, Triumph.  CONTRA      Pieter en Tyaard 

Tiara, en dr Dirck Liuwes voor zijn kinderen bij Catharina Tiara, en Dr. Wilhelmus Velsius 

als voogd van Eene Tiara zijn huisvrouw, in die q. uit kracht en accoord, .. betreffende 

goederen van Claas Tiara…  Te comparern voor Hania, indien niet, staat te (269)   maken van 

de req. kinderen tegenwoordige opkomsten en lasten, ende in reconventie wijst partijen in 

factis.  Het HOFF heeft Sakema Rd. Ord  opgedragen te adsisteren. 

 

6 febr 1606. 

Fed Tyaerds dr. impt   CONTRA Sijuke Folkerds gedaagde,     ..het hoog gunt de ged. 14 

dagen voor zijn produktie.. 

 

7 febr 1606.   

Jfr His van Hermana wed. Schelte van Tsiaarda, impt     CONTRA     Johan van Hermana 

voor zich zelven en voor zijn zuster Wijck v. Hermana en zijn broeder Hessel van Hermana. 

Het HOFF verklaart de impt. voor de zesdepart mede erfg van wijlen Jonkvrouw Riem van 

Hermana haar moeije, cond. de ged. te leveren perfect inventaris, van de goederen bij haar 

achtergelaten; en te doen hebben en laten volgen een gerechte zesdedeel..   

270. 

Dirck Reiners voor hemzelven en als voorm. over het weeskind van wln Jacob Reiners en 

Berentien Clase dr. e.l.; en intervenierende voor Gerliffke Dirks dr.  CONTRA 

Erasmi Sibrands en Hylck Lyuwedr. e.l. te Leeuwarden.  ..niet bezwaard bij het vonnis van 

de N.R….. 

Mirck Bonnis burger in der IJlst;  CONTRA  Tyard Dirks c/ux IN Factis;  

 

Dirck Isnouds (?) brouwer binnen Delft; als cessie hebbende van Pieter Piers (Pens?) en Ael 

Julis burgers te Leeuwarden.    CONTRA   Jan Pieter Coq cipier, voor hem en als vader en leg. 

adm. voor zijn knn. bij Gertien Harmens dr. zijn overl. huisvrouw.   IN Factis. 
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Idts Bulis als last hebbende van Bule Idts zn en Perck Broers dr. e.l.; zijn overleden olderen ;  

CONTRA Haring Buwes voor hem en als volmacht van Tyalling Schelte zn. als leg. adm. 

van May Tyallings dr. zijn kind, bij wijlen Ansck Buwe dr. zijn overl. e.h. getogen.  In Factis. 

271.  

Sioerd Jeltes burger in Leeuwarden voor hem en voor zijn medepachters van de ?lenen? van 

het half jaar van 1603. te meie ingangende;    CONTRA    Jacob Epe zn. Algara te 

Workum.  IN Factis. 

 

Ate Nannes Bockema te Belckum en Lol Nanne dr. binnen Leeuwarden; ab intestato erfg. van 

wln. Jeske Hania; hun nichte en zusters dr. Naen Nanne dr. getogen impt.  CONTRA 

Joost Sibrens als wett. voorst. van Joost zijn zoon te Harlingen.   IN factis. 

 

Wubbe Luities als man en voogd van Jantie, Simon Buwe dr.  en Pieter Douwes als man en 

voogd van Claar, Simon Buwes dr.  en zijn beiden als conj. Pers. voor Uulck, Simon Buwe dr. 

hun huisvrouwen zuster; allen erfg. van Simon Buwes en en erfg. van wln Oene, Simon 

Buwes zn hun broeder,  CONTRA Jan Montis voor hemzelf en c.d.r. voor Willemke 

Jobs dr en Rixt Monte dr. zijn zuster.   Te compareren voor de comm. van den Hove;  

(272.) ….. indien niet te recouvreren des impt. olders koopbrieven in de libelle ten processe 

gementioneerd, met de pricipale rekeningen van de eerste juni 1568, onder copia copia in den 

proceduren vertoond, en de produktie van Jan Lamberts mitsgaders de produktie en de 

antwoorden van Sytse Hessels door cessie en condemnatie van deselve verkregen; …. En 

voorts op zekere POINCTEN te infomeren: 1. Hoe lange de impts olders hebben gepossideerd 

gehad de huizinge, met de annexen, samt de zate en de landen. 2. In wat voegen der 

gedaagden vader vandien heeft …. ?   

 

Jacob Aedgers tot Jorwerd, impt   CONTRA  Gerbren Folkerds tot Oldeboorn.  ..rejekteert 

de exceptie…. 

 

De erfgenamen van Hid Haarsma en haar crediteuren   CONTRA Ennius Bijma ged. 

 ..het HOFF verstekt partijen van vordere productien, salff salff hetgeen ontfangbaar zal 

zijn.,Wat binnen 6 weken ingewacht wordt.  

 

10 febr 1606. 

Philippus Foppes te Huins,  CONTRA   Focke Fockes als wett. adm. der geestelijke 

goederen tot Lyons.  IN Factis. 

273. 

Freerck Claas zoon te Amsterdam, als cessie hebbende van Marten Tyaerdts en Trijnke 

Croms (??) in leven e.l.;   CONTRA Jelger van Feitsma, Raad en Rentmeester der 

Domeinen in Frld.; en intervenierende voor Hessel Feitsma zijn zoon. Het HOFF cond. de 

ged. de impt. te betalen een Poll…. Gelfte (?) , met de schaden, en de impt. verder niet 

ontvangbaar. Nochtans een verschot van 25 g.gld..  

 

Pieter Taeckes tot Jorwerd, als mede crediteur van Tyerck Pieters Teetlum. CONTRA 

Lambertus Adriani, postulant binnen Leeuwarden.   ..het HOFF cond. de gedaagde, om te 

doen rekeninge en bewijs van de administratie die hij heeft gehad van de goederen van wln. 

Tyerck Pieters. En voorts niet ontvangbaar. 

274. 

Minnerd Hessels als man en voogd van zijn huisvr. res de proceduren als erfgenaam van Botte 

Tietes, in leven te Bosum.  CONTRA    Mathijs Sickes executeur van Wijmbritseradeel; en 

Pieter Willems altans man en voogd van Feick Willems dr; vanwege haar knn. bij wln. Claas 

Willems getogen..  ..Het HOFF cond. M. Sickes te betalen de req. de somma van 25 g.gld; 

met schade en etc…; en voorts niet ontvangbaar.. 
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Aarend Martens en Lijsbet van Raad e.l. burgers in Leeuwarden; als ex donatione van Dirck 

Willems Koebrugge, en leven erfg van Jan Willems Koebrugge.  CONTRA       Trijn Jonge 

dr.; als cessie hebbende van Syoucke Ryurdts Bandts; en Tyets Broers dr.; resp gepref. cred. 

van Syurdt Gerrijts.  ..te compareren voor Lyklema:   POINCTEN: 1. Oft de 507 Car. gld 

van Tsiets Broers herkomende met interesten vandien; iten 100 g.gld Wopke Syurdt Bandts 

oorspronkelijk toebehoord hebbende mitsg. de eenhonderd g.gld die Here Eijssinge toe 

behoorde, eensgelijks met de interesten ten tijde van de uitspraken van Godefridi gedaan noch 

executabel zijn geweest ofte met en hoeveel. 2. Hoeveel de koopschat van de halve zate bij 

Trijn Jonges dr. als eintlijke possessie gekocht, bedraagt, en aan wie deselve betaald zijn. 3. 

Door wat oorzaken de akte van 8 nov 1593 waaraff copia, ten processe overgeleverd is; en de 

principale stijgende ter somma van 418 g.gld Here Eissinge en Trijn Jonges vertekend ; wien 

de voorgestelde is (?) 4. Oft de 125 g.gld bij Jelle Andringha aan Stijnke Ryurdts  geroerd niet 

zijn geproduceerd, van de koop van landen, ende oft deselve landen toebehoord hebben Trijn 

Jonges, en Simon Gerrijts te samen, oft een van beiden alleen; en te vragen wie van beiden.  

5. Oft de 135 car. gld bij Reiner Annes als voorm. over de jongste kinderen van Simon 

Gerrijts bij zijn wijff geprocreerd, aan Syerck Ryurdts ge… Trijn Jonges aencomen, ende in 

wat voegen ende zo niet te vragen dan van wiens goederen der gepon…. eerd zijn. 6. Oft de 

interesten en de tafel bij Trijn Jonges gesonden (?) is bij Syoucke Ryurdts, in betalinge van 

zijn comparitien voor 25 car.gld; ontvangen bij Trijn v.s en Simon Gerrijts. Tesamen 

toebehoord heeft, oft van beiden alleene en wien. 7. Oft de verteringe van 111 g.gld bij 

Sijoucke Ryurdts, Ryurdt Bants gedaan, die in betaling van de reste ende Wopke Ryurdts 

schuld mede gerekend zijn geschied, staande het echt van Simon Gerrits en Trijn vs. 8. Oft 

Trijn Jonges cessie heeft van 100 g.gld Wopke Ryurdts toebehoord hebbende.  

276. 

Edsart van Glins op Dronrijp   CONTRA Dirck Claas burger en koopman binnen 

Leeuwarden.  ..ontzegt de impt zijn verzoek.. 

 

Andries Joachims Crol voor hem en zijn moeder en de andere erfg. van Hendrick Crol. 

Triumphant CONTRA Imme Bauckes en Tonis Jans beide burgers in Harlingen; als 

voorm van de kinderen van wln Hans Greus (?) gecondemneerde.  .. de gedane oppositie 

costeloos en schadeloos af te doen.  

 

Quirijn Gerrijts en Louise  Warners e.l.; te Harlingen; impt    CONTRA  Jan Jans en Trijnke 

Willems e.l. te Sneek; in factis binnen een maand.  

 

Tyaaard Fons Req.  CONTRA Ansck en Trijn Lyuwe dr. en Jenke Douwes als echte 

man, van Ansck v.s. en en Jacob Breuks (?) als het recht hebbende van die van Hommema; 

..gehoord de eed van versterkinge, restitueert hem tegens verloop van tijden, en mag alsnog 

zijn produktie doen… 

277. 

Philippus van Tongeren als cessie hebbende van Anna van Tongeren zijn zuster.  CONTRA 

Eilerd Meinerts  als voogd van Sickien Brandenburch, zijn e.h.; onder beneficie van inventaris 

van Roeloff Brandenburch, en Janneken Lams in tijden e.l.   Houdend het proces aan de 

gedaagdes zijde voor geconcludeerd, voor de commisaris om hem te informeren op de 

Faicten.  

 

Hylcke Srcks in Heech, als cur.van GerlandHylke dr.imp in conv. en ged. in reconv. 

CONTRA   Seds Uupcke dr. als leg. adm. van haar knn. bij wln. Inne Gabbezn. haar overl. 

man geprocr te Heeg. En Wobbel, Gerrijt Frankes wed. voor haar en voor haar kinderen bij 

deselve Gerrijt getogen . ..niet ontvangbaar, en in reconventie dat de ged. met zijn 

presentatie kan volstaan.  
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278. 

Wijwe Wierds te Buitenpost als adsignatie hebbende van Sijn Pijters.  CONTRA 

Johannes Simons voor hem en onder cautie caverende voor Dije Sickes en Aat Sickes. 

.. dat Aat Sicke zal restitueren de somma van 50 g.gld met schaden en interesten; en mede in 

de kosten van de proceduren; onverkort zijn recht jegens Johannes Simons; en zijn eis jegen 

Johannes, vs, niet ontvangbaar. 

 

12 febr 1606. 

Dr. Suffridus Nijenhuis adv. voor den Hove impt CONTRA Heijn Lijuwes te Pingjum, 

.. te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen nopens de specificatie bij de hand 

van de Triumphant overgeleverd; indien hij kan ; indien niet zijn besogne bij geschrifte te 

stellen ; en in reconv. de gedaage ongehouden te zijn te antwoorden. 

279. 

Adam Bottes op de Jouer, als cur. over Aaf Pieters dr. en zij geadsisteerd met Jan Pieters haar 

echte man.  CONTRA    Albert en Hanne Coene (Inne, Crine ?) zonen; vooor hem en voor 

Jesel Coene dr. hun zuster, en Fedde Coenes hun broeder, als erfg van Crine (Crinne?) Hans 

zn hun vader. En voor Popck Alberts wed. van de vs. Crine.  In Factis. 

 

280. 

Jan Franszn van der Mey, Appellant;  CONTRA Dirck Hendriks als cur. over de kinderen 

van wijlen Trijn Henriks dr. zijn e.h.; als erfg van resp. Syurdt Syurds zijn vader en Trijn vs. 

hun moeder.  ..doet teniet het vonnis van de N.R. en cond. nu de originaal impt. hier 

gedaagde, te betalen de somma van 985 car. gld. van de kinderen moeders ingebrachte 

goederen; … in de korting van de halve ondertering voor zo vele deselve de kinderen moeder 

ten laste zijn gekomen, en de ged. orig. Impt. tot zijn eis niet ontvangbaar.  

280.   

13 febr 1606. 

UUwe Wierds te Buitenpost als cessie hebbende van Tyebbe Simons voor de ene helft en als 

cessie en transport van Gerrit Coenes voor de andere helft;  CONTRA    Floris Isbrands 

vanwege Claaske Luitiens zijn huisvrouw.  

..cond. de gedaagde te betalen de helfte van 62 g.gld van Tyebbe Simons als cessie gehad, en 

vanwege zijn huisvrouw de helft van 21 g.gld; en nopens zijn vorderen eis te comparen voor 

de comm. van den Hove: POINCT.  Hoeveel de impt. Gerrijt Coenes gegeven heeft voor de 

cessie bij hem van de vs. Gerrijt bekomen.  

 

Peter Stellingwerff secr. van Hennaarderadeel;  CONTRA Gerrolt Dades te Bolsward. 

..niet bezwaard bij het vonnis van de N.R.    

 

Abbe Dirks zoon te Franeker; Fonger Epes te Lutkewierum, als voogd van Trijn Lamberts 

zijn huisvrouw; Cornelis Lamberts te Harlingen, en   (281)  Eelck, de wed van Lambert 

Jelgers als usufructuaris van Aelke haar dochter als erfg. onder ben. van inv. van Fonger 

Jelgers.  CONTRA Neeltien Damus, wed. van Fonger Jelgers; te St. Jac. Par. voor haar 

zelven en Harent Hendriks voor hem en zijn huisvrouw, gedaagden.  

… niet ontvangbaar; en cond. de impt. in de kosten.  

 

Cyprianus Dronrijp te Groningen als cessie en transport hebbende van Schelte Minnes, Bauke 

Hiddes Joachim Eellis, en Here Andries als erfg. van Willem Hendriks CONTRA 

Jfr. Tsieets van Grovestins huisvrouw van Poppe van Andringha,   In Factis. 

 

Taecke Jacobs tot Goutum bij Leeuwarden;    CONTRA   Albert Claeszn te Goutum vanwege 

zijn huisvrouw.  

282. 
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Lyuwe Jarichs te Makkum als geauth. voormomber over wln. Jan Janssoons weeskinderen; bij 

Aeff Idse dr; als erfg. van Eefke Hendriks hunn oldemoeder; res. De proc. bij Baucke Idts als 

mede curator van de weeskinderen gesustineerd.  CONTRA   Lijuwe Ubles burger binnen 

Dokkum gecontumaceerde.  Het HOFF … dat de procedure haar voortgang zal 

hebben op de huizinge in kwestie, mits ontvangende bij de relaxatie de somma van 48 g.gld; 

bijn de gecondemneerde aan Thijs te betalen; en 50 g.gld aan Thomas Jelgers betaald, met 

schade etc… 

 

Botte Aedgers als man en voogd van Hylck Gale dr. zijn echte huisvrouw, op het Nieuwland, 

Syouck Gale dr. wed. van Sytse Lyuwes, aldaar; en Simck Gale dr. wed. van Marten Henriks, 

geresumeerd wat haar wijlen man in de zaak tegens Claas Jans en Trijn Douwe dr. e.l. hebben 

(283 )   gedaan, Triumphant    CONTRA Reenck Gales en Trijn Gerbrants dr. e.l.   

..Het HOFF ord dat de executie van de fine haar voortgang zal hebben op de drie vierdeparten 

van de huizinge, mitsgaders de estimatie en ontruiminge van hun eigen landen voor gelijke 

parten, onder deductie van verbeteringen; voorts niet ontvangbaar. 

 

14 febr 1606. 

Christophory Damus burgemeester der kooplieden in Groningen,  applt. CONTRA 

Jacob Schouten geapp.    In Factis.  

 

Jan Pieters burger en Holtkoper binnen Harlingen; als voorm. over de twee weeskinderen van 

Anne, Anne Oene dr. bij wijlen Douwe Greelts haar man geprocreerd; als universale erfg. van 

Anna Annes haar moeder. En als mede erfg. van Douwe Greelts.  CONTRA   Inte Douwes. 

Jetse Hilles, en Pieter Hermans. ged.  ….voor de commissaris die rapport zal doen. 

 

284.  

Tiedke Jeltingha wed. van wln Offke Tadema; als moeder en voorst. Van haar knn.      

CONTRA Mr. Claes Cornelis, Secretaris en Rekenmeester dezer Landschappe; en 

Henrick Botnia als voormr. over Sake Sakes kinderen;   Het HOFF verklaart de 

impt. eigenaresse te wezen van de drie pm. land, en cond. de ged. om de impt. deze te laten 

volgen; met schade etc.. 

 

Haie Dirks wonende tot Belckum, voor hem zelven , en voor zijn huisvrouw, als cessie 

hebbende van Pieter Ryurdts; die cessie hade van Syurd Minnes; en gecaveerd hebbende voor 

Atke Wobbe dr zijn huisvrouw.  CONTRA  Syurd Minnes.  

..in het 7

e

 artikel van het replijk gedaan, de impt te betalen 50 g.gld; met schaden etc.. 

 

Ryurdt Bandts als last hebbende van zijn vader Syoucke Ryuurdts Bandts; geassisteerd met 

Hampcke Benedictus Uupkes wed, voor haar en de kinderen en als mede crediteuren van 

Abbe Syds.  CONTRA Titus Baard secr v. Menaldumadeel. (285) Het HOFF cond. de 

gereq. aan de req. op te brengen en te betalen 57 g.gld met schaden etc.   

 

Martien Wijtses iegenwoordig huisvrouw van Ju Hinnes, binnen L’warden,  CONTRA 

Joost van Herema als cur over Watse van Herema zijn broeder.  In Factis binnen 2 weken. 

 

Dr Suffridus Nijenhuis als volmacht van de erfg. van wln Willem Walcourt; en executeur van 

de testamente van wln. Franchina Blocke (Blecke) wed. Walcourt.  CONTRA     De kinderen 

en erfg. van Dr. Jan Loo.  .. de gedaagden met hun gedane presentatie te mogen volstaan 

en de impt niet ontvangbaar.  

15 febr. 1606 

Wibrand Michiels voor hem en als wett. voorst van zijn kind bij Anke Wijbrands. Zijn overl. 

huisvrouw.    CONTRA        Wobbel Wibrands dr. in Franeker.     In factis. 
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Jfr. Cornelia van Tyepkema wed van wln dr Wibrand Aita, als voorst en tutrix over de 

kinderen; en als zijn erfgenamen  CONTRA Dr. Pieter Teetlum, vanweg Jfr. Josina 

Aita zijn huivrouw en c.d.r.   Het HOFF ord. de ged. om de impt. in haar qual. te betalen de 

confirmatie van de helfte van zekere contra- fr…… ? de heren presidents, Wiglius Swichum 

haar zoon, mitsgaders het zilveren kanneke breder ten processe gementioneerd; verklarende 

de impt verder niet ontvankelijk; en in reconventie verklaart de eiser in het Uilinga land in 

Klein Hemrick jaarlijks te competeren 1 Philipsgulden van 25 stuivers. De rente sedert 

Martini 1600 verschenen, en dit de eiser te laten volgen en uit reden van wanbetalinge…. Etc. 

 

Gable Dirks burger te Harlingen; impt CONTRA    Trijn Hendriks Sonnius wed. 

wonende te Belkum; als voorst. van de knn. bij de vs. Sonnius; en in de qual. het recht 

hebbende van Freerck Wijgers en Pieter Jans, en voor Trijn hun zuster.  

..ontzegt de impt zijn verzoek…  

287. 

Tyepcke Goverds en Anna H… dr. e.l . en door titel van koop het recht hebbende van Jfr. Tet 

Douma, met cons. van Syds v. Botnia grtm. van Wymbritseradeel.    CONTRA     Wilhem 

Harmens smit en Sipke Jel(ius) op Rijtzumazijl.  

 ..het HOFF cond. de gedaagden elk de achterstallige pachten tot 1 g.gld 20 stuivers s’jaars, 

aan de impt te betalen; en voorts alle jaren; met schaden en interesten en de eiser niet 

ontvankelijk. 

  

Gatse Sierks tot Sneek als volm. en crediteur van Paualus Meeuws.    CONTRA 

Sipke Feites als cur. over Ipke Ipkes de jonge, en als erfg van Ipke Ipkes (de oude) 

. de impt. te betalen de somma van 200 g.gld; met de schade etc. en voorts niet ontfanghbaer.  

288. 

Amerens Jacobs dr. binnen Leeuwarden; als mede erfg. van Minke Jacobs dr.; en mede erfg. 

van Trijn Jacobs dr. haar zuster;   CONTRA    De gasthuisvoogden binnen Leeuwarden. 

..verklaart de ged. met hun gedane presentatie te mogen volstaan… 

 

Jfr Imck van Dekema impt CONTRA Aesge Minnerds voor hem en vanwege Rints 

Lamberts dr. zijn e.h. te Sixbijrum.  … de impt. te betalen 160 g.gld;11 strs; als reste van de 

landhuur uit 1603 en 1604. en nog de somma van 330 g.gld Jacobi en Martini 1605 

verschenen, met schade etc… 

289. 

Tseetse Tyercks cum uxore, in Follegae, applt  CONTRA    Epo Jelles te Balck als 

procuratie hebbende van Swob Wijbe dr. zijn moeder;  ..doet teniete het vonnis van de 

N.R. en verklaart de ged met de presentatie in het laatste van hun replijk gedaan te mogen 

volstaan.  

 

Jelis Lenerds als oom en conjuncta persuna van de weeskinderen van Aeff Jans dr. getogen bij 

Cornelis Spannenburger. En insgelijks voor Claas Jans en Idsard van Grovestins Grtm. van 

Menaldumadeel; mede als curator over het sterfhuis van Sibren Tyerks en als geinteresseerde 

zich mede voegende bij de vs. Jelis.   CONTRA      Boudewijn Blocq als crediteur van 

wln. Cornelis Jans. ……te laten volgen de helft van de kooppenningen, van 12

e

 halve ellens 

bij wln Cornelis Jans Spannenberger, en Aeffien Jans in de zomer van 1592 van Hidu, Jan 

Cuiks, wed. van Pieter Bonteman, gecoft. Compenserende nochtans de kosten… en wederom 

te compareren voor de commissaris van den Hove… 

290. 

Hendrick Harmens als proc. en last hebbende van Gabbe Jans der stad Dokkum. Als 

gewezene voormomber over Trijn Take dr.    CONTRA    Pieter Romkes te Bolsward, als cur 

over Trijn Take dr.  en Albert Annes dito. .. tecompareren voor Lyklema… geen POINCTEN. 
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Simon Cornelis en Marten Claas zn. te Belckum, als cur. van het sterfhuis van Jan Binnerds.  

CONTRA   Claas Heres aan St. Anna Par. Als borge van Mr. Albert Tyaards te Belkum.  

 .. de impt te betalen 200 car. gld  etc…. 

 

Upke van Burmania als voogd van Jfr. Rints Roorda zijn huisvrouw, als mede erfg. van wln. 

Georgien van Roorda, en in die qual. resumerende de proceduren bij Jfr. Doed Camminga; 

CONTRA Jfr. Haring van Roorda huisvrouw van (291)Albert van Dekema. Sampt Parck 

van Roorda immedieate erfg.van de vs. Georgien.  

.. de zaak in cas van revisie bij zijn voorzaten geresumeerd en met de impt. te procederen…. 

18 febr 1606. 

Jffr. Syts van Dekema  en Jurgien van Burmania nom /uxoris; Jfr. Susanna van Eusum en 

Doed, Uuble Tonis dr.  impt  CONTRA   Mr.  Wijtse van Gel, advocaat voor dezen Hove, als 

cur. over Folk en Rints van Ockingha kinderen van Jr. Jarich van Ockinga bij Jfr. Rints van 

Ockingha in echte getogen.  ..niet ontfangbaar.. onverkort Sytse van Dekema en Jurgien van 

Bourmania in hun resp kwaliteit andersins hun recht op de huizinge c.a; zo zij bevinden zullen 

en om redenen compenseert de kosten.  

 

292. 

Jelke Jeppema bij consent van Sibrant, Jacobs Harmens impt.  CONTRA 

Jacob Jeppema gedaagde.  Het HOFF cond. de ged de impt. te laten volgen de helft van de 

landen, staande de echt van Jacob Jeppema met Imcke Eije dr. aangekocht; achtergelaten en 

voorts volgens de presentatie in het 5

e

 artikel van zijn antwoord gedaan, bij Imck Epe dr. 

partijen moeder achtergelaten voor gelijke helfte, …. Hetgeen bij de impetranten vader meer 

nagelaten te zijn, dat uit de goederen van Imck Eye dr. so vele onder de gedaagde zijn 

berustende, mits lijdende deductie van hetgene Johannes Jeppema van de gedaagde uit hijlken 

mach hebben ontvangen, verklarende de sententie tot de vs. summa en goederen executabel en 

overigens niet ontvangbaar.. 

 

Gatse Pieters te Workum als man en voogd van Taed Sicke dr zijn e.h. en c.d.r. CONTRA 

Reynsch Idse dr. wed. van Jan Sijurds wonende in den dorpe Nieuwland.   In Factis. 

 

Abbe Dirks zn te Franeker, Fonger Epes tot Lutkewierum, vanwege zijn huisvrouw, Cornelis 

Lamberts te Harlingen, en Eelck Lamberts wed. als us. fruct. van Aelke Heres als cessie en 

brieven van inventaris hebbende, van wijlen Fonger Jeltes, haar wijlen oom; en in die qual. 

het recht hebbende van Laurens Jacobs voor hem en als wett. voorst. Van zijn knn bij Trijnke 

Stevens; zijn overl huisvrouw. CONTRA Jacob Arents tot Menaldum ged in conv 

en eiser in reconventie  IN Factis. 

293. 

Gijsbert Willems op het Bildt, Adriaan Willems voor hem zelven en Augustinus Jans als cur. 

Over de nagel. weesknn van Brand Jans bij Arien Willems in echte getogen; en zij tesamen 

voor Willem Adriaans hun vader en bestevader, en het recht verkregen hebbende van de 

andere erfg. van Willem Adriaans.  CONTRA    Jan Martens tot Belkum voor hemzelve en 

onder verband van goederen caverende de rato voor Engel zijn e.h.  ...te namptificeren 223 

car. gld… 

 

Belij Lijuwe dr. binnen Leeuwarden,   CONTRA   Claas Gerbrands burger aldaar.   Het 

HOFF cond. de ged de impt te laten volgen de ledige possessie van de verkochte huizinge en 

schuur, ende van de jaarlijkse achterstallige pachtinge voor date van de verkopinge, dezelve te 

bewijzen en kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Doytse Ritsers binnen L’warden CONTRA  Eetske de wed van Ulpianua Ulpij, voor haar 

en haar zoon, bij de vs Ulpius getogen resumerende de proceduren bij hem aangegaan. 
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.. doet teniet het vonnis van de N.R. en na gedane eed van versterkinge van het aangeven 

aangaande de selven appellant cond. de applt aan de geappelleerde te betalen 21 car. gld en 16 

strs. Met schade etc… 

294.  

19 febr 1606. 

Jr. Sicke van Dekema en Jfr Imck van Dekema, wed Osinga,  CONTRA 

Jfr Barbara van Dekema. En zich sterk makende voor Jfr Lisck van Dekema.  

Het HOFF cond. de gedaagde een eed te doen op het stuk haar dragende erfgenaam ex 

testamento van haar oom Dominicus van Dekema. 

 

Walck en Enne Pieters burgers te Leeuwarden, als voorm en cur. over de 4 nagelaten 

weesknn. Tetke, Pieter, Tyrck en Hessel kinderen van Sal, Byu Pieters hun resp zuster bij 

Buwe Tyerks Buwema eertijds goldsmit binnen Leeuwarden geprocr.  CONTRA 

Aat Taecke dr wed. Wijldt Simons.   Te comparerren voor de commissaris …POINCTEN: 1. 

Hoevele op het reversaal in kwestie betaald is. 2. ofter geen liquidatie van zijn ….. in q. is te 

recouvreeren, ofte anders daarvan alsnoch nieuw te maken. 3. Oft partijen met de metinge van 

Jan Sems van de processe capitael overgelegd werden zijn dan van nieuws, (295.)

 ..deselve kohieren? Genoten hebben. 4, wat voor verspieringen en protesten op de 

verkochte landen en kooppenningen respektievelijk gedaan, nog open staan of niet zijn 

afgedaan.  

295.   

Thoma B….. vanwege Eelck Rienks dr. zijn huisvrouw, als erfg. van Rienk Tyerks en het 

recht hebbende van de erfgenamen.   CONTRA Vincent Vincents tot Beetgum en Enne 

Jans tot Oostereind.  IN Factis. 

 

Wijbe Pijters   CONTRA Loll en Heble  Abbes.  In Factis. 

 

Margaretha Boelema Req.  CONTRA Oene Merks ? en Sibren Kempes. In Factis. 

20 febr 1606. 

Sipcke Jetses  CONTRA   Philippus van Tongeren als cur. over Gatse Foppes;  

,, de ged aan de impt te betalen 22 g.gld en gehoord de eed van versterkinge daarenboven 3 

car. gld.  

296. 

Govert Benedictus’ Franchet,  CONTRA  Jacob Gerrijts Hollander te Franeker;  

..het HOFF verstekt de gedaagde en houdende de overgelegde huurcedulle voor bekend, in dat 

24 dec 1603, cond. de ged de impt te betalen 20 g.gld van huur, allerheiligen 1604 en meije 

1605. telkens de helft verschenen onder deductie van 25 strs; als huur tot mei 1604. met 

schaden en intressen…  

 

Dr. Hero Schingen als last en proc hebbende van Jacob Harkes; en deze als het recht 

verkregen hebbende van Jan Ryurdts, en Jan Hessels als voormombers over Ryuerd Harkes 

student te Franeker. CONTRA  Ryurdt Harckes en Anna Dirks dr. alhans wonende op 

Dronrijp.  Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende de overgelegde 

obligatie d.d. 4 mei 1596 voor bekend, cond. de ged. samen en Ryurdt Harckes voor het 

geheel aan de impt te betalen 100 g.gld; met schade etc… 

 

Wijne ? Hans zoon burger in Sneek als mede voormond over Douwe en David wijlen Jan 

Everds zonen ; impt CONTRA    Abbe Jouckes tot Folsgare,  

..het HOFF houdende het instrument d.d. 11 aug voor bekend cond. de ged de impt te betalen 

de somma van 500 car. gld. Met scade etc… verklaart de huizinge en de ontruiminge van de 

landen daarin genoemd  gehypothequeerd, en executabel onverkort  de impt. recht tegens 

Anck Hessels des gedaagdes huisvrouw. 
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25 febr 1606. 

Pieter Aarts CONTRA Hendrik Oldendorp, burger in L’warden     .. niet bezwaard 

door het vonnis van de N.R. … 

 

Dr, Albert MonnikhuisCONTRA Rijurdt Pieters Bandts boor hem en voor Lijsbet 

Gerbrands zijn huisvrouw, binnen Leeuwarden.  ..te namptificeren 25 g.gld… 

 

Hid, Mr Coerts wed. voor haar en de kinderen bij wln. Mr. Coert Harckes in echte getogen als 

erfg. van Jan Coerts haar zoon.   CONTRA  Ebel Bouts. In Factis.  

 

298. 

Lolke Tsummes binnen Leeuwarden,   CONTRA Egbert Lubberts burger en bakker binnen 

L’warden.   IN Factis. 

 

DE EERSTE RECHTDACH NA DE VASTEN ANNO 1606 IS GEWEEST DEN 11EN 

MAART. 

 

Oliphardus Belida ( Bolida?), dienaar des goddelijken woords binnen Ferwerd. 

CONTRA Hans Douwes.  .. rejekteert de exceptie;  en cond. de ged te antwoorden.. 

 

Haeck Boele dr. wed. van wln. Syrck Saekes nomina librorum en Saecke Syrcks en Anna en 

Taets Syrks drs.; impetranten     CONTRA  Teye Sakens tot Beetsterzaag, Aarend Sakes tot 

Smallenee, Broer Boelis tot Olterterp en Joachim Joukes tot Boornbergum  

.. het HOFF cond. Teye Saekens een der gedaagden onder zijn presentatie en Broer Boelens 

mede gedaagde, om de verklaringe bij de impt. gedaan, in den eersten en vorderen artikelen 

van het replijk tegens hem gedaan, om hem te laten authoriseren mombor (?). En curateurs 

resp. over de impts. kinderen, verklarende de impetrante tot haar vorderen eis tegens Aarend 

Sakens en Jochum Joukes mede gedaagden niet ontvangbaar.  

299.  

Sipcke Epes Hellingh als cur over Aeffke Douwes dr. Mersma ? geassisteerd met deze 

CONTRA Pieter Jans te Hempens.  In Factis binnen 2 maanden. 

 

Jenke Jenkes en Anna Otte dr. e.l. te Winsum; applt    CONTRA      Wabbe Wijbes te Grouw, 

voor hem en vanwege Syurdtke Hoite dr. zijn huisvrouw en c.d.r.  .. doet te niet het vonnis 

van de N.R. en om redenen compenseert de kosten; en bij nieuwe sententie… te namptificeren  

80 car. gld en ten principale in factis.  

 

Jfr. Elisabeth van Burggrave, wed. van Douwe van Roorda, te Ter Caple, Triumphant. 

CONTRA Jantien Bolema wed. wln. Menne (o) Broersma, voor haar en de kinderen.  

In Factis voor Hillema.  

 

Pieter Hessels tot Idaard, voor hem en als voogd van Ida Iges dr. e.l.  CONTRA 

Ige Gosses tot Wommels  de gedaagde in zijn eigen name te restitueren de somma van 600 

g.ldl. bij hem van de req. ontvangen en met schade etc. 

300  

12 maart 1606. 

Doecke Doeckes Walpart, CONTRA    Sibren Anskes voor hemzelve en en vanwege Trijn 

Gerbrens zijn huisvrouw te Wommels.    Het HOFF… cond. de ged. te betalen 300 g.gld met 

schaden etc… 

 

Douwe Abbes en Hil Taecke dr  e.l. CONTRA   Harten Here zn. en Jetske Reins dr. 

e.l.; burgers te Harlingen.   Het HOFF verklaart beide partijen in conventie en reconventie niet 
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ontvangbaar…; onverkort hun recht nopens de leverantie van 1000 ponden stokvisch, so sij 

vernemen zullen 

 

Tijets Focke dr. wed. Greelt Jellis, in leven te Goingahuizum, onder de klokslag van Grouw, 

voor haar en als leg. tutrix voor haar en haar dochter Marij   CONTRA    (301.) Jelle en 

Hoite Greelts. En gecompareerd hebbende voor Beijsck en Sijouck haar zusters   ..het HOFF 

cond. de gedaagde aan de impetrante als voors voor haar kind te betalen 21 g.gld jaarlijks, 

sedert het accoord verschenen; en nog te verschijnen en cond. de gedaagde in de kosten van 

de proceduren tot s’HOFF taxatie en wijst de impt. voor zover zij in eigen name procedeert, in 

factis in forma.  

 

Dr. Henricus Gualterius   CONTRA   Mr. Claas Can chirurgijn en burger in Leeuwarden; 

..te compareren voor de comissaris …POINCTEN : 1. Wat het huis in de procedure geroerd 

waardig is; 2. Hoevele hetselve jaarlijks te huur kan doen; 3. oft het vs huis ledig staat en 

waardoor.  

 

Ids Enens gewezen cur. tot His Sytse dr. CONTRA Mr. Pieter Odulphi als voogd van 

His Sytse dr. zijn huisvrouw; in der IJlst.  .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R… 

 

13 maart 1606. 

Neel Alberts dr. voor haar en onder hypt. van goederen, en onder Ren. S. Vell. d.r.c voor de 

erfg. van Berend Thomas, haar overleden man.  CONTRA   Regnerus Accronius en 

Doedke zijn huisvrouw;  IN Factis binnen een maand. 

302. 

Haring Pieters en Abbe Gerkes mede volmacht van de gebuurte Joure en Michiel Michiels en 

Wijbe Wijbes als voogd en voorstander der armen aldaar.     CONTRA    Folckers Ockes en 

Syts Uulcke dr.  .. rejekteert de exceptie.. 

 

14 maart 1606. 

Gerbren Gerbrands te Wirdum als voorm over het onjarige weeskind van Haie Epes, Olland ? 

Haies genoemd;  CONTRA Pier Epes en Tyard Everds te Bolsward.  

..verklaart de eis van de impt tegen Pier Epes niet ontvangbaar; en veroordeelt in de kosten tot 

s’HOFFs taxatie; en tegen Tyard Everds; ord. partijen te compareren voor de commissaris: 

POINCTEN: 1. Hoeveel Tyaard Everds mede gedaagde in tijden van de koop van de huizinge 

ende ontruiminge in de proceduren genoemd heeft gecompeteerd van Meinte Heris en zijn 

huisvrouw; 2. Idem oft dienaangaande enigerlei daten gemaakt zijn, ende dezelve te 

recouvreren.  

 

303. 

Gerben Cornelis en Tyepcke Hommis als volm voor den dorpe, Tietjerk, voor zoveel nodig 

geass. met de dorprechter aldaar;  CONTRA   Jr. Wolphard van Lezaan, Grtm. van 

Tietjeksteradeel.  .. niet ontfangbaar, voorbehouden hun recht jegens degene wiens landen 

in de aanbreng zijn geteld, en althans geen lasten van schattinge dragen. En de impt. in de 

helft van de kosten.  

 

Jacob Hollander tot Grouw; CONTRA Ju Hinnes.   Het HOFF gehoord de eed van de 

requirant bij welken hij zijn verzoek niet animo Moleguandi ? gedaan te hebben restitueert 

hem tegens verloop van tijd en gunt hem nog de tijd van 14 dagen.  

 

15 met 1606.                

Jacob Harmens brouwer en burger in Leeuwarden; CONTRA Jan Lamberts als man en 

voogd van Anna , Douwe Philips wed voor haar en de kinderen. .........ontsecht de req. zijn 
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verzoek… in marge: Anna Douwe Phs. In persona te citeren. 

304. 

Gerrijt Jacobs te Worckum  CONTRA Griet Pieters dr. wed. wln. Mr. Augustinus 

Hessels, voor haar en de kinderen;    In Factis. 

 

Claas Pieters tot Birdaard, als cur. over Sibrand en Pier Elings;  CONTRA 

Poppe Douwes en Trijn Clase dr. e.l. te Tirns bij Sneek.  Het HOFF cond. de ged. om de 

impt tot profijt van Sibrant Elings te betalen de somma van 158 g.gld en tot profijt van Pier 

Elings de somma van 257 gelijke guldens. En bovendien aan de impt in zijn qualiteit zijn 

aanpart van renten en landhuren, in het jaar 1604 verschenen; met schaden etc… 

 

Sicke Pieters Brantsum to Bolsward, voor hem en de andere erfg. van Pieter Sickes Brantsum, 

hun vader en als het recht hebbende van Heer Joachim eertijds pastoor, aldaar en mede voor 

Joachim Hendriks.   CONTRA   Jfr. Wisck v Ailva wed van Epo van Herema.    ..niet 

ontvangbaar… onverkort zijn recht jegens de andere erfg.  

 

305. 

Griet, Hans Pijls wed. burgeresse in Sneek CONTRA   Johan Martens Gravius ontvanger 

van Wijmbritseradeel; en Syucke Tyallings. Dorprechters in Jutrijp.  ..het HOFF 

rejekteert de exceptie… 

 

17 febr 1606 . 

Wigbolt Bijma als man en voogd van Tonis Harkema zijn huisvrouw CONTRA 

Aarend Bauckes burger in Dockum en onder verband van goederen intervenierende voor 

Dirck  Dedis (Dodis?)  ged.  De ged. om aan de impt te restitueren de geëiste 500 car. 

met de interesten van dien; mits stellende genoegzame cautie; om ze t.z.t. wederom op te 

brengen;  

 

18 febr 1606. 

Mr. Poppe Jellis als mede crediteur van Sipke Jans c/ux.  CONTRA   Renner Harings burger 

en procureur postulant binnen Bolsward, als erfg. van wln. Haring Fongers, zijn vader; voor 

de andere erfg. van de vs. Haring en vanwege Jelk Renners zijn moeder, de nagelaten 

weduwe.    Het HOFF casseert de proceduren … 

306. 

Auke Hylkes te Oostereind, als voorm. over het nagelaten weeskind van wln. Syurd Hyllis, bij 

Goslick Hoite dr. getogen; en in die qual. universeel erfg van Hoite Hinnes;  CONTRA 

Simon Annes en Trijn Anne dr.  Het HOFF taxerende de fruchten profijten en 

emolumenten te wezen 404 car. gld 12 strs; en dat voorts de procedure zijn voortgang zal 

hebben.  

 

Rienck Roeloffs tot Surhuizum ? voor hem en vanwege Foeck Meinerds dr. zijn huisvrouw;  

CONTRA Epe Pieters aldaar.  In Factis.  

 

Henrick Oldendorp burger in Leeuwarden;  CONTRA Dirck Galemans tot Tollingehuis 

in Kollumerland, voor hem en Aaf Claas dr. zijn huisvrouw. En c.d.r.   Het HOFF doende 

recht op de verzochte pervijsie, cond. Dirck Galemans  aan den Hove te namptificeren de 

somma van 55 g.gld en 5 strs.  

 

307. 

Jfr. Auck Donia het recht hebbende van Marten van Naarden, met deze geassisteerd.   

CONTRA Syrck Sakes.   In Factis. 

Doed Hoitema wed. van wln. Gerrijt Wypkes,  CONTRA    Hylke Douwes te Warns als 
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mediate erfg. van wln. Gerrijt Uupkes.  In Factis. 

 

Pieter Jacobs te Staveren res. en adpr. De proc. bij Bauck Otte dr. zijn huisvrouw, vanwege 

speciale last.  CONTRA   Douwe Epema grtm. van Hemelumer Oldephart en Noordwolde. 

In Factis. 

 

Tyaerd Geerts tot Hichtum  CONTRA Paulus Agges aldaar.  

..houdt de proc wat betreft de geapp voor geconcludeerd en in factis in forma. 

 

Gerbrand Hoites Req.    CONTRA Dirk Pieters geapp.   Het HOFF gehoord de eed van de 

req. Waarbij hij verklaard heeft zijn verzoek cum animo maleguandi ? niet gedaan te hebben, 

restitueert hem tegens verloop van tijden en gunt hem de tijd zijn produktie te mogen doen 

binnen 14 dagen.  

308.   

19 maart 1606. 

Pibe Pibes te Marssum als cur. en transport hebbende van Meuws (Mewis) Jacobs zijn 

zwager. Impt  CONTRA Auke Aukes tot Bolsward.    .. te compareren voor de 

commissaris… geen POINCTEN. 

 

Epo van Heemstra te, applt  CONTRA Wijbrand Symons te Marssum.    .. niet bezwaard 

bij het vonnis van de Nederrechter. (N.R. als afkorting) 

20 maart 1606. 

Harmanus Doman, fiscaal van Franekeradeel;  CONTRA Tyrck Epes. Restitueert 

de gereq. en binnen drie weken… 

 

Boudewijn de Blocq burger en koopman in Leeuwarden, en Harmanus Regnri (!) postulant 

aldaar, als voorm over de weesknn. van Harmen Jans bakker in L’warden; geres. de 

proceduren en in die qual cessie hebbende van Aech Nanne dr. als erfg. ex test. van Hans 

Gerrijts.   CONTRA    Eilerd Meinerds in Leeuwarden  (309) als voogd van Sickien 

Brandenburch, zijn e.h.; en als erfg. van Gerleff Brandenburg haar broeder. 

In Factis. 

 

Trijn Unia, wed. van Focke Benninga  en nu huisvrouw van Marten Andries. Applt.    

CONTRA   Maaike Sickema wed van Claas Freerks voor haar zelve en als last hebbende van 

diens erfg. In factis. 

 

Ate Sickes applt;  CONTRA Fedde Rinkes te Jelsum.   In factis binnen 1 mnd. 

Hylck Baucke dr. e.h. van Bauke Simons smit te Hantum. Geass. met deselve CONTRA 

Pibe Gabbes te Hantum.  Ged. ..niet ontvangbaar.. 

 

Willem Robijns tot Deinum, impt CONTRA Pietrick Pieters dr. binnen Leeuwarden.  

..in factis, peremptoir te antwoorden.. 

310. 

Carel Douwes binnen Leeuwarden;  CONTRA Jan Jans en Reinu Dirks dr e.l.; aldaar 

burg.  IN Factis. 

 

21 maart 1605. 

Rippert Eeukes als man en voogd van Lijsbeth Mathijs dr., en mede volm. van de mede erfg. 

van wln. Mathijs Willems; zijn schoonvader, geres. de proc. bij wln. Gerard Wijffringa,  

CONTRA  De Gedeputeerde Staten van Friesland.  .. te compareren voor de 

Comissaris….  POINCTEN : 1. Hoeveel zoutketen Mathijs Willems heeft staande gehad aan 

de zuidzijde van de vaart strekkende van Harlingen naar Franeker. 2. Oft deselve alle zijn 
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gedemolieerd, ende weggebroken en wanneer? 3. Oft Mathijs Willems voor het land waarop 

deselve hebben gestanden, geen grond of land gekregen heeft binnen de stad Harlingen. 4. Te 

recouvreren de principale van de copia van de missive van de Heren Gedeputeerden.  

311. 

Simon Simons als man en voogd van Gertke Dirks dr. res. De proceduren bij Fetse Simons en 

Tyerck Tyercks haar gewesens curateurs gesutineerd. Impt en triumph CONTRA 

Mathijs Pieters ged en gecondemneerde.  .. te compareren voor de Commissaris…. 

POINCTEN. 1. Op wat tijden de 1000 car. gld. is gedaan. 2. Wanneer de gedoemde in de 

possessie is gekomen van den huizinge. 3. Wie teselven tijden daarinne gewoond heeft. 4. 

Aan wien de huizinge van Meije 1595 tot mei 1596 is betaald. 5. Oft niemand de gedoemde 

verhinderd heeft, naar het decreet in possessie van de huizinge te mogen komen.  

 

Luitien Gosses als voogd van Sibbel zijn huisvrouw, en als volm. en procuratie hebbende van 

Jouck Pieters dr, en Aele Pieters zijn huisvrouwen broeder. En c.d.r.  CONTRA 

Auck Roersma, e.h. van Hieronimus Abbema. En c.d.r. (IN MARGE: en Annius 

Austrophorus voor hem zelf voor hen zelf en voor de kinderen bij Auke Andreus dr geprocr. )  

.. te procederen tot scheidinge en delinge der landen in de sententie gementioneerd; tot 

gemene kosten; onverkort de affgravinge  bij hetselve gementioneerd… 

312. 

Mr. Harmanus Doman Postulant te Franeker. En Minne Mellema als geauth. cur. over de 

goederen van Allard Ottes.;  CONTRA Jfr. Jel Beima als erfg. onder benficie van 

inventaris van Syurd Beyma haar vader.  .. vooralsnoch niet ontvangbaar… 

 

Johannes Brandi.. ? burger in Leeuwarden; als last en proc hebbende van Jan Columbier, en 

Michael de Behaine burgers te Franeker, als uitvoerders van het testament van Willem 

Walcourt, en Francien in leven e.l.; geintervenieerd hebbende voor Gerardo Jacobs, Doeke 

van Martena, Sicke van Dekema, en Marten Fockens als vader en legitime administrator van 

zijn kinderen bij wln. Wisck Feicke dr., en in die qual erfg. van Feike Tatmans. CONTRA 

De gedeputeerde staten van Friesland. Het HOFF cond. de ged om de impt voor zovele 

hij procedeert, als last hebbende van wijlen Francina Flocquer (?) testament te betalen de 

somma van 3000 car. gld; met scaden etc…. en neffens vordere questien te compareren voor 

de commissaris van deze Hove…. POINCTEN  1. Oft Jacob de Faye mediate erfg. is van 

Francina Flocquer; Oft Jacob de Faye Last heeft gehad (313) van dezelve erfg. zo mediate als 

immediate; om te procuratie en productie op Johannes Brandi, tot prijssen (O) In Cas van 

adfirmatie bestaande deselve last te recouvreren. 

313. 

Idsart Solkema en Lauwe Goitsens als volm. van de Gietenijen Doniawerstal en Geesterland; 

Hasschervijffga en de Stad Sloten;  CONTRA   Eecke Heres en Alle Bauckes als volm. voor 

de dorpen Oosterzee, Lemmer, Follega, Eesterga, en Jan en Gelis vanwege het dorp Echten, 

en onder de grietenij van Lemster5ga, en Fonger Feites, als dijkgraaf van de Veenhuizen tot 

aan het Rode klif.  IN FACTIS. 

 

22 maart 1606. 

Oene en Merck Kempe zonen, voor hem en zijn broeders en zij voor Willem Jans hun 

landzate; in Suawoude;  CONTRA     Syurd Ryurdts voor hem en voor de persoon van 

wijlen Tyerck Douwes, zijn gewezen adjunct; en mede voor Nicolaas Martina, predikant 

aldaar.   .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R…. 

314. 

24 maart 1606. 

Sippe Epes Hollingha als curator over Aafke Douwe dr. Mirlsma (Meilsma?) huisvrouw van 

Wijbe Sippes Hollingha,  CONTRA     Wyts, Eets en Syouck Sape dr.; geass. met Sytse 

Idses, en Pieter Jans tot Hempens, intervenierende voor Peter Hans zoon, onder Ren S.C. 
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Vell. en hypt. van haar goederen      Het HOFF verklaart de denunciatie van de ged. terecht en 

wel gedaan, codemneert hem om de landen en de leveringe van de goederen in  de proceduren 

geroerd, ongekort en onge…. Te laten en op de eersten mei nestkomende te ontruimen, en 

ontwijken, en de impt. te refunderen alle schaden en interesten, onverkort hun recht in nieuwe 

instantie.  

 

Tyerck Jetses als last en proc. hebbende van Romck Gabbe dr. wed. van Syurd Harings te 

Heeg,  CONTRA Oene Jouckes Oenema.  ..het HOFF rejekterende de exceptie voor 

zoveel Oene Oenema aangaat, cond. hem peremptoir te antwoorden, ontzeggende de req. 

alsnoch zijn vordere verzoek. 

 

Pieter Roeloffs secr. van Leeuwarderadeel, geassisteerd met S…  Sibes Req.  CONTRA 

Tyaerd Taeckes  In Factis binnen 2 maanden.  

315. 

Sine Asmus in Doniaga, voor hem en als m.e.v. van Trijn Gerbrens dr.  CONTRA 

Claaske Etes  huisvrouw van Botte Johannes tot Workum, Fecke Wijnes als vader en leg adm. 

over Anke zijn dr. bij wln Anke Ete dr. zijn overl. huisvrouw, Auck Ete dr. huisvr. van Hein 

Pieters, beide binnen Bolsward, en Alke Friks (?) dr. huisvrouw van Gerbren Simons te 

Harlingen.  .. om de impt te betalen 215 g.gld; met schade etc.. 

25 maart 1606. 

Hintse Reins req. CONTRA Fecke (Focke) Harmens als cur.o.d. knn van Reiner 

Harmens,  Het HOFF restitueert de ged. tegens verloop van tijd en binnen 14 dagen 

alsnog zijn productie te doen.. 

 

Andries Roorda impt CONTRA    Jfr Anna Huigens,    Het HOFF gehoord de eed van de 

impt; verstekt de gedaagde van alle sodanige actie, als sij uit zaken van enige huwelijksbelofte 

mocht vermenen te hebben, en impareert ? haar dienaangaande bij dezen een eeuwig 

stilzwijgen … de kosten te compenseren. 

316. 

Hans Lyuwes te Bolsward CONTRA  Frans Ewouts burgemeester te Leeuwarden, .. 

verklaart de applt. door het vonnis van de N.R. niet bezwaard. 

26 maart 1606. 

Gerben Jans tot Hallum en Wytse Rochus tot Ferwerd, als voorm. over wln. Johannes Rochus 

weesknn. Bij wln Botke (Betke?) Reins dr. onder ben. v.  inv. CONTRA 

Dr Aede Eissinga als voormomber over Pier Reins nagelaten weeskind, Uulke Piers en 

Willem Gerbrands als crediteuren van Botke Reins en Rijurdt Piers.  .. te compareren 

voor de commissaris… POINCTEN: 1. Hoe lange Jan Rijurds en Botke Reins geleved hebben 

na de scheidinge tot a… overlijden. 2. Oft sij met de kindere al gedurende hun leven naar hun 

gelegentheid en vermogen onder haar gehad. 3. Hoe groot de staat hunner goederen is 

geweest ten tijde van hun overlijden; 4. hoeveel men te landwaarts voor zijn kind van gelijke 

conditie als deze ouderdom van vier, tien en veertien jaren te kostvoedinge moet betalen.  

317. 

Mr. Andries Jacobs en Franchina Hartmans dr. e.l. te Bolsward. CONTRA   Hansck Jelle 

Jancke wed.  geapp.  Het HOFF doet teniete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe 

sententie verklaart de geappelleerde niet ontvangbaar, en cond. haar in de kosten, van beide 

instantien, vlgs. s’HOFFs taxatie en verder te procederen voor de Nederrechter.  

 

Merck Bonnes in der IJlst CONTRA Meile Sibolts dorprechter en ontvanger in Idzega; 

..te compareren voor de Commissaris… POINCTEN: 1. Oft de drie stuivers en andere 

penningen voor Mayo ende Junio sampt volgende maanden tot November 1599 excluis, 

uitgeschreven aan de impt bij de gedaagde van wege Idsega ten vollen zijn betaald. 2. Zo ja in 

wat voegen ende wat van de betalinge der resten op des impts. boeck verhaald aldaar mede 
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niet is gesteld. 3. Oft de penninge uitgeschreven voor de maanden nov. En dec. 1599 

mitsgaders jan. febr,  maart en april 1600, aan de impt. van gelijken zijn  betaald ten volsten 

of niet. 4. Zo ja , in wat voegen, op wat tijden, en wat personen de penningen zijn gesteld, zo 

nee, hoe veel dan en wat maanden nog niet is betaald. 5. Te recouvreren het pricipaal boeck 

bij de impt van zijn ontvang gehouden, mistg. De principale restschulden, of adsignatien bij 

de impt. aan Hans van Dooren op den gedaagde is geprijsseerd.  

318. 

Meilke Poppes voor hem en als vader en leg.adm. over Botke zijn dr. en als mede erfg. van 

Hylck Meile dr. wonens tot Steens, en Wijbren Tyaards als leg. adm. over Lyuwe Wijbrens 

zijn zoon, als legatarius van de vs. Hylck, impt  (CONTRA, vergeten)  Wijbe Meilkes 

wonend tot Workum, en c.d.r voor Jelle Syurdts.  

 ..het HOFF verklaart de opsegginge vanwege Wijbren Tyaerdts wel en terecht te zijn 

gedaan, dienvolgns cond. de ged. te laten volgen en relaxeren zijn aandeel van 4 pm 

greidland, met de fruchten, profijten en emolumenten, sampt schaden en interesten sedert 

Petri ad Cathedram 1605 gehad, … En neffens Meilke Poppes ord. partijen te compareren 

voor de Commissaris…POINCTEN: 1. Hoeveel Meilke Poppes van de 4 pm is competerend, 

en… 2. Waardoor hem de halve pondemaat en de halve huisstede competeren. 3. Ende oft de 

20 jaren achterstal hem mede toebehoren, waarvoor en oft de gedaagde zelf achter is. 4. oft 

Meilke Poppes tegen het vs. is concernerende in zijn eigen qualiteit, of wegen zijn kinderen. 

5. Oft deselve landen en de stede met enige hypotheken kunnen zijn bezwaard.  

 

319. 

Syurd Hobbes Baard impt van brieven van executien CONTRA   Jan Frans van der Mey 

gecondemneerde.  Het HOFF voor zoveel de proc. ten laste van Trijn Jans gedaan, uit 

kracht van de taxate daarinne gemeld, en cond. hem in de kosten van de proceduren; en van 

de akte van taxatie van 27 okt 1604 van deselve besogne en poneert daarop decreet, ord, dat 

de koop van de huizinge daarinne geroerd noch eenmaaal over het recht en de kerk zal 

worden geproclameerd.  

 

Lubbert Jans voor hem en als voogd voor Syts Wijmers dr zijn huisvrouw,   CONTRA 

Sytse Rienks en Nenck Ede dr. te Wierum.    ..niet ontvangbaar… onverkort zijn recht tegen 

Lyuwe Lubberts weeskinderen… 

 

Wijbe Pieters impt. CONTRA Jan Jans Wederspan te Dokkum. IN Factis. 

 

320.  

27 maart 1606. 

Jan Jans wonende te Smallenee, als vader en voorst. Van zijn kinderen bij Griet Oene dr. in 

echte getogen, en Keimpe Wierds tot Westergeest, als voogd van Aelke Oenes dr zijn wijff; 

c.d.r. en erfg, van Geertien Jans, haar moeder en Syts Oene dr. haar zuster en moeije.  

CONTRA        Balling Wijbes te Veenklooster, geass. Met Folkert Ublis zijn stiepvader en 

Bote Luitiens, zijn curator. (eerste dictum doorgehaald) het tweede in marge overgenomen: 

Het HOFF  verklaart de impt in hun qualiteit erfg. van Geertien en Syts vs.; cond. 

dientengevolge de gedaagde de impt. de gehele huizinge met de gerechtigheden van landen en 

hovinge sampt de aancleve vandien daaronder gebruikt, met de vordere goederen van 

Geertien en Syts, te ontruimen en te laten volgen, met de fruchten profijten en emolumenten 

daarvan genoten, en schade etc.. nog te hebben en te lijden… onverkoort gedaagdes recht van 

zijn ingebrachte goederen, als de helfte van de roerlijke goederen ten sterfhuize bevonden. En 

tot hun vorderen eis niet ontvangbaar.  

 

Ids Syrks tot Arum en Doed Syrks dr. tot Sibrandahuizen, mede op Exmorra, als erfg. van 

Marij Homme dr.; res de proceduren bij de vs. Marij;  CONTRA    Hillebrand Pieters en 
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Gabbe Pieters c.s.;  ..niet bezwaard door het vonnis van de N.R… 

321. 

Jan Pieter houtkoper binnen Harlingen, voorm. over de weesknn. van Anna Oene dr. bij wln. 

Douwe Gerrolts haar man; en als universeel erfg. van Anna Oenes haar moeder;  CONTRA 

Inte Douwes en Jetse Hilles zn; en cove voor hun resp huisvrouwen; en Peter Hetmans als 

borge voor Inte en Jetse.  ..het HOFF verklaart de gedaagde met zijn presentatie om te 

wille beide kinderen, voor de vruchten en profijten van hun goederen in cost, dranck en 

cledinge en alle nootlijke behoeff onderholden laten, laten berusten en scheiden, en na hun 

gelegentheid en welke na huisluiden staat van beholden goederen te stellen genoegzame 

borge, te antwoorden sampt de artikelen ten duplijk geexhibreerd, en voor de commissaris 

gevallen vooralsnog te mogen volstaan; en de impt niet ontvangbaar.  

 

Wolphard van Lezaan Grtm. van Tietjerksteradeel, n/ux CONTRA   Aarend Pieters burger 

in Leeuwarden.  In Factis. 

 

Marten Rinckes te Wons; voor hem zelven en vanwege Aagh Rinke dr. zijn zuster; als cessie 

hebbende van Tyard Hessels die cessie hadde van Aarend Wol…. ?? te Harlingen, en mede 

uit de naam van zijn huisvrouw, (322) ende broeder erfgenamen van wln. Wierd Syurds en 

daarvoor gecaveerd hebbende;    CONTRA   Tyalling Johannes.       IN Factis. 

322. 

Fonger Pieters als voormond over Agge Pieters zoon weeskinderen. Req.    CONTRA 

Douwe van Botnia Grietman en Harmen Pieters bijzitter van Wymbritseradeel; en Anske 

Anskes tot Elahuizen.    ..ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in de kosten.  

 

Henrick Oldendorp CONTRA  Syuck van Wijngie.  Te namptificeren 315 c gld.  

 

28 maart 1606. 

Jacob Jans tot Ee in Dongerdeel, als voogd van Trijn Eye dr. zijn huisvrouw en daarvoor de 

rato caverende;  CONTRA Jetse Claas tot Engwierum; en voor Sibrich Waltis dr. en het 

recht hebbende van Anna en Ael Wolters dr. zijn huisvrouws’ zusters.  

(323)  Te compareren voor voorgaande commissaris …POINCTEN. 1. Hoe groot de landen 

zijn van klein Feddema, zowel binnen als buitendijks; 2. hoeveel pondematen wijlen Cornelis 

Douwes daarinne geweest zijn.  3. Hoeveel wln. Wolter Eyes daarinne gekoft heeft. 4. Item 

hoeveel hij daarin gekoft heeft na haar dood, en ten tijden van wijlen Trijn zijn andere vrouw, 

en Rints zijn derde vrouw.  

 

Aafke Alberts dr. Galema wed. van wln. Harcke Minnolds Req.  CONTRA    Claas Jacobs 

IN Factis. 

 

Claas Jacobs CONTRA     Aafke Alberts, dr. Galema, wed. Harcke Minnolds;  In Factis. 

 

Rinck Epema wed. van Ipcke Annes in der IJlst als geauth. mombersche o.d. knn. bij wln. 

Ipcke. CONTRA Beentse Fetse zoon in Nijega, en Ipcke Thijs tot Bosinghum.  

.. niet ontvangbaar…  

324. 

Tyaard Pieters te Sneek  CONTRA Jr. Douwe van Botnia Grtm. v. Wijmbritseradeel. 

.. te namptificeren 342 lb. 7 str.  In Factis. 

 

Dirck Jacobs tot Oostereind, en Jan Jacobs en Freerck Jacobs tot Bolsward  CONTRA 

Taecke Taeckes als voogd van Teed Simons dr zijn huisvrouw, tot Claarkamp;  

.. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter…  

Feike Hoites impt van brieven van Cessie. CONTRA Jan Henricx burger en brouwer 
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binnen L’warden.  En Sibren Saekles en Jacob van Loo ged. en opposant.  In Factis. 

 

Mr. Atte Bruchts secr. in Dantumadeel, als volm. van Oentse Falcks,  CONTRA 

Baucke Hans op Weerdeburen onder Westergeest.  IN factis. 

 

Christoforus Beernds, Req.  CONTRA   Jacob Schouten.   In factis. 

 

Jfr Genoveva van Rattaller e.h.van Wolferd van Lezaan, Grtm etc. CONTRA 

Jfr Elizabeth Rattaller   .. ord. Partijen voor de commissaris POINCTEN: 

1. Waar de leijens Jfr Genoveva bij de eerste scheidinge ten dele gevallen zijn gelegen, en 

hoeverre deselve strekken. 2. Hoeveer strekkende de leijens strekkende aan het Appelhoff bij 

de leste scheidinge der landen, Jfr. Elisabeh en Margaretha ten dele gevallen. 3. Op wat 

plaatsen dese hopen achterdelte gelegen zijn in 1601 gegraven. 4. Waar de akkers gelegen zijn 

bij Outger Everds toegemaakt, uit de welke Jfr Genoveva. gesecht wort zes schuiten heeft te 

hebben  doen graven en wechvoert…  5 Waar de betreffende turf van 1603 en 1604 gegraven 

is. 6. Op al hetgene vs. zich niet uitspreekt te informeren. 7. Wat een schuite turff in de jare 

1601 ende de drie navolgende jaren wel waardich is geweest daer affgetrokken de onkosten. 

8. Te recouvreren de lothcedullen van de leste scheidinge en de andere akten daarvan zijnde.  

326.   

31 maart  1606. 

Jfr. Jel van Aelwa, wed. Gemme van Bourmania.  Triumph.   CONTRA     Jr. Jacob van 

Burmania.  Het HOFF taxerende de schade en interesten tot de somma van 54 c.gld en 11 

strs; … dat de executie zijn voortgang zal hebben… 

 

Tyard Sibolt zn Haarsma te Bolsward,    CONTRA   Tyerck Tyercks en Johannes Claes zn. 

als voorm. over Feddrik Feddriks kinderen en Jacob Schoutens voor hemzelven en Aalke 

Anne Isbrands wed.     Het HOFF cond. de gedaagde te gehengen en gedogen dat de impt. 

mede preferentie van Douw  M… crediteuren werde gesteld; en genoegzame cautie van 139 

g.gld 14 stuivers te stellen… 

327. 

Remmeren Agges te Sneek applt CONTRA   Jacob Agges te Schraard voor hem en als 

conj. Pers. voor de andere erfg. van Agge Watses, en vanwege Auke Emes te Witmarsum, 

vanwege zijn kinderen bij zijn echte huisvrouw geprocreerd, en mede uit de namen van Anna, 

Jan Hankes wed.  .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R. onverkort zijn recht…. 

 

Uulke Piers en Bauck Johannis dr, e.l. te Leeuwarden;  CONTRA   Marten van Naarden 

voor hem en Jfr Auck Donia zijn huisvrouw, en c.d.r.    Het HOFF gehoord de eed van Uulke 

Piers een der impt. tot versterkinge van zijn aangeven, cond. de ged. om de impt te betalen de 

somma vann 1300 car. gld met de schaden etc. inde principaal begrepen zijn, ende voorts 

hetgene van de v…. duizend car. gld bevonden wordt tot profijt van de gedaagde … genomen 

te wezen, enn overigens niet ontvangbaar.  

328. 

Hans Berends Koekebakker binnen Leeuwarden; applt CONTRA    Romke Pieters op het 

Heerenveen; voor hem en zijn huisvrouw.  doet te niet het vonnis van de N.R. en bij nieuwe 

sententie verklaart de geappelleerde, originaal impetrant niet ontvangbaar.  

 

Jacob Luitiens dr. wed. Syurd Jensma req. CONTRA Romke Quirijns voor hem en als 

voogd van Sijouck Jensma  zijn huisvrouw, Bartel Eels ? voor hem en als man en voogd van 

Pietrick Jensma zijn huisvrouw, en Focke Jensma als geinteresseerde persoon zich voor deze 

Bartel sterkmakende, en voor de vs. Pietrick zijn halfzuster.  

(geen uitspraak)  

329 
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1 april 1606. 

Adriaantien Jacobs dr.; wed. wln. Jan ter Wijk, de Jonge voor haar en als erfg. ex testamente 

van haar man.   CONTRA Griet Jelderts dr.  wed. Dirck Pieters, en Jelke Rinnerds en 

Cornelis Claas vanwege hun huisvrouwen, en mede als volmacht van de andere erfg. van 

Dirck Pieters. Hun schoonvader binnen Sneek.  Het HOFF cond. de ged. om van alle … 

attentaten op de huizinge ten processe geroerd, zo wel de possessie als eigenen belange hetzij 

met imissie? Oft anderszins aff te houden en haar met de possessie vandien niet te …   en 

voorts hun actie die zij daarop vermenen te hebben …. 

 

Ockius Broersma postulant binnen Sneek, als last hebbende van Wijne Hans, old 

burgemeester, aldaar en Haik Syurdts dr. erfg. van Andle Syuirdts, de vs. Wijne’s overleden 

huisvrouw.  CONTRA  Ernst van Grovenstins en Sibren Aukes in Oosthem als 

volm. van de ingezetenen van Wymbritseradeel.  Het HOFF cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van 323 car. gld 13 stuivers in een partije twee  (330) honder twee en 

veertig c.gld 18 strs. in een andere partije en 151 car gld 18 str. in een derde partije alles met 

scaden enn interesten sedert de litescontestatie…  

 

Jr. Schelte van Aebinga als voogd van Jfr. Gerlant van Liauckema, zijn e.h.en Jr. Adam van 

Paffenrode als v.v. Imck van Liauckema. En zij last hebbende van Jr. Sicke van Liauckema, 

deurheer tot Osenbrugge (Osnabrück) en Jfr. Luts van Liauckema te Franeker, hun resp 

broeder en zuster,  CONTRA Tiete van Peima te Lioessens. In conv en reconv. 

.. het HOFF  cond. de gedaagde te gedogen dat van de goederen van wln. Jfr. Catarina van 

Liaukema der impt resp zuster, en des gedaagdes huisvrouw, nagelaten werd gemaakt 

pertinente inventaris en bescheidinge. En dat zonder per…. Van des gedaagdes recht bij 

reconventie gepretendeerd.  

331. 

Claas Alberts te Franeker  CONTRA Dirck Alberts ged.  

.. te namptificeren 4878 lb. en 7 str  voorts in factis. 

 

Jfr Johanna Botnia wed. Bonne Haitsma te Mackum, als moeder en wett. voorst v.d. knn. en 

als erfg. van de vs. Bonne CONTRA Ebel Sibrands dr. tot Harlingen, en Aelcke Jelle 

Pauwels wed. geapp.   In Factis. 

 

Mathijs Sickes executeur van Wijmbritseradeel, Req.   CONTRA   Eernst Van Grovenstins 

als volm. van de ingezetenen van Wijmbritseradeel.  .. het HOFF cond. de ged. de impt. 

te betalen of doen hebben de somma van 403 c.gld met schaden en intesten, …. Salff deductie 

hetgeen daarop betaald is… 

332. 

Harmen Romkes tot Pingjum voor hem en zijn huisvrouw en het recht hebbende voor Frans 

Jacobs en zijn huisvrouw,  CONTRA     Dr. Hector Rheen, en Merck Jensma n/u voor zich 

en als curateurs over de weesknn. van wln. Lolke Rheen, en Jfr Bertke Herbranda; 

resumerende de proceduren bij de vs. Lolke.  .. Het HOFF cond. de gedaagde van de 

twee pondematen lands ten processe uitgedrukt, te hoeden hun quota en aanpart, van 2 

florenen binnendijks lasten daarin, sedert het jaar 1592; ende dat de impt. deselve landen niet 

in gebruik heeft gehad en voorts ook te gehengen dat de executie nopens de achterstal op de 

voorgaande landen werden (gelegd) en de impt. te restitueren hetgeen hij van de schattinge tot 

reguard van dien heeft moeten betalen; en schadeloos en kosteloos aff te doen…. 

 

Willem Stevens aan St Jacobi Parochie en Jan Joost zn aan Vrouwenparochie, en de erfg. van 

Steven Harmens, hopman te Harlingen CONTRA    Menne Freercks te Dokkum en Dirck 

Tijss te Ternaard.  ..niet ontvangbaar… 

333. 
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Mr. Ocke Broersma cur over het sterfhuis van wln. Hylko Lyubbema in leven te 

Mormerwolde impt; CONTRA Jfr Genoveva van Rattaller e.h. van W. van Lezaan; als 

mede erfg. van Jan Rattaller haar vader en Jfr. Ida van Loo, wed. Jan Rattaller, en Jfr. 

Elisabeth Margaretha Rattaller;  … niet ontvangbaar… 

 

Aalke Dirks dr. wed. van Dirck Henrick Klingbijl, in leven burger en koopman te leeuwarden; 

voor haar kinderen bij haar vs. man getogen.    CONTRA      Gerrijt Dirks tot Wijns, voor 

hem en onder verband van goederen caverende voor Rints Aede dr. zijn huisvrouw; IN factis. 

 

Tite Andries zn. Vrijelsma applt CONTRA Jelmer Imes, resumerende de proceduren 

bij Jarich Jelmers.  Zijn vader   ..niet bezwaard bij het vonnis van de N.R.  

334. 

Christoforus Damus koopmann binnen Groningen;  CONTRA Jacob Schouten  

.. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter… 

 

2 april 1601. 

Gerrijt Senties applt CONTRA Tyaerd Feikes.  Geapp.     .. doet teniet het vonnis van 

de N.R. en bij nieuwe sententie cond. de geapp de appellant te guaranderen van het 

meesterloon de wondinge in q. bevonden te betalen de somma van 10 g.gld.  

 

Nicolaas van Ulpen als cur. over het sterfhuis van Jan Bol CONTRA   Jan van Cuyck,  In 

Factis. 

 

Menne Rens, Ter Zool, als wett. voorst. over zijn kinderen bij wln. Foeckel Gerrolts dr. impt. 

CONTRA Marij Gerrolts wed. wln. Wopke Hans te Boksum, In Factis. 

335. 

Jacob Cornelis  en Martien Cornelis dr. e.l.  CONTRA   Frans Gerliffs ende Henrick Jans 

burger en apotheker in Leeuwarden; als voogd van Gerbrich Cents dr zijn huisvrouw en 

intervenierende voor mr. Feije Haies te Kollum.  In Factis. 

3 april 1606. 

Dirck Elerds CONTRA Peecke Hans zn  geapp. In factis binnen 2 naanden 

 

Saeckle Popckema impt;  CONTRA Sibrand Waltha;  .. rejekteert de exceptie en 

alsnog te anwoorden , reserverende de kosten tot het uitdragen der saeck.  

 

Hinne Fongers Appellant en req.  CONTRA  Auck Jaitse dr. geapp.   Het HOFF 

restituerende de Req, en Applt tegens verloop van tijd…. hun productie te mogen doen op de 

eerste rechtdag naastkomende… 

336.   

4 april 1604. 

Douwe Epema grtm. van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde  CONTRA  Tinco 

Andringa, dijkgraaf en dr. Teotardus Tiara, Sipcke Foeckes tot Nijega, en Frieske Rinkes tot 

Elahuisum; de gedaagde ongehouden op de eis van de impt te antwoorden… 

 

Nies (?) en Adriaanke Ariens dr    CONTRA Jan Everts. In Factis. 

 

Anna Outgers in leven huisvr. van Reinier Reiners in leven burger te Leeuwarden; etc. impt. 

CONTRA Wopke Jarichs burger in Leeuwarden.   In Factis. 

7 april 1606. 

Mense Gratema voor hem en nom Ux; Erasmus Griff, Gertie Jans dr. tot Harlingen; dom. 

Martinus Martinides voor hem, en Hans Jans deurwaarder van dezen Hove, in hun qual. van 

wln. Ryurd Ockes en Rixt Monte dr.  CONTRA   Gerbrand Dyurres, Botte Haukes, als 
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cur. over de wezen van wijlen Gisbert Mennerds. Ate Sickes c.s.; allen erfg van Sicke 

Eyellings ? en in die kwaliteit mede caverende voor Wijbe van Riddersma vanwege zijn 

huisvrouw en haar andere zusters en broeders, als erfg. van wijlen Rienck van Cammingha 

hun vader.  

 

Henrick Ewes en Jouck Jans dr. sampt Alle Binnerds en Anck Buwe dr e.l.  CONTRA 

Tyebbe Gerbrens Oudiger (O…..?) In Factis. 

 

Douwe Nijenhuis als cur. bonorum over het sterfhuis van Ryurdt Rienks impt. 

CONTRA Monte Rienks.  In Factis. 

 

Jan Reiners en Willem Jans alls voormombers over Marc ? van Hasselts weeskinderen en de 

wed. van deselve.   CONTRA Johannes Johannes aan O.L.V. Parochie  

..het HOFF gezien de citatien , houdende de obligatie van 4 jan 1604 voor bekend cond. de 

ged de impt te betalen de somma van 115 g.gld met schaden etc; onder deductie van 110 gld , 

tot de 2

e

  sept lestleden gedaan.  

338. 

Frans Jacobs, burger en Brouwer te Franeker,   CONTRA  Romke Jans gewoond hebbende te 

Sneek, nu te Harlingen.   .. houdende de obligatie van 30 jan 1601 voor bekend, cond. de ged. 

aan de impt. te betalen 160 lb. met schade etc… 

 

Jan Jans goudsmid en burger te Sneek;  CONTRA   Saeckle Pieters voor hem en o.v.van 

goederen voor Griet Gerbrens zijn huisvrouw, te Tiemarum. Ged.  .. de overgelegde 

obligatie d.d. 10 okt 1605 voor bekend houdende, cond. de ged. de impt. te betalen 55 ll (=55 

pond) (=55car gld) 

8 april 1606. 

Jfr. Imck van Dekema   CONTRA  Sicke Brantsum als volm van Jr. Wytse van 

Cammingha      .. te compareren voor de commissaris…. Geen POINCTEN. 

339. 

Jan Claas en Jel Bartelds dr e.l.; tot Holwerd in conv. en reconv.  CONTRA 

Tonis Tonis voor hem en als voogd van Uulck Broers dr. zijn huisvrouw. In Factis. 

 

Matheus Peters burger in Leeuwarden CONTRA Hans Douwes ged.    

 ..te namptificeren 661 g.gld .. 

 

Syurd Sprongh , req.  CONTRA Jenke Jenkes.   Het HOFF accordeert hem alsnoch de 

tijd van drie weken…. 

 

Sibrand van Osingha ; grtm. van Wonserdadeel; ratione officii;  CONTRA   Douwe Sipolts 

kerkvoogd en Nanne Cornelis beide te Kimswerd, volm. en administrateurs van de geestelijke 

goederen; Eytse Iglis, en Saeck(e) Jans als van van het dorp Kimswerd. En de gedeputeerde 

Staten, zo veel hun landen vrijheid aangaat; intervenierende voor Uubt Pauwels te Pingjum en 

en Uulck Claas Pieters wed. aldaar hun respectieve meijers. In Factis. 

339a.   (wegens foutieve nummering door onbevoegden, in inkt (!), ingevoegd 2 pag. als 339a 

en 339 b.) 

Syurd Feckes (Fercks?) te Sexbierum  CONTRA Jfr. Imck van Dekema,  IN 

Factis.   

 DE 29

E

 APRIL WAS DE EERSTE RECHTDACH NA PAESCHEN. 

 

Dirck Allardts als geauth. Voorm. over de kinderen van wln. Jan Oenes en Anke Jelle dr;  

CONTRA Jarich Jelles voor hem zelven en als last en procuratie hebbende  van Trijn 

Pieters tot Nijkerk in Dongeradeel; voor haar en als wett. voorst. voor haar kinderen bij Jeppe 
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Jellis geprocr.     Het HOFF taxeert de schade met de interesten op de somma van 161 car. gld; 

18 str; en dat de executie haar voortgang zal hebben…  

 

Enrick Joris aan St. Jac. Par. Voor hem en vanwege de erfg van Marithien Aarts dr. wed van 

Joris Aarts hun vader   CONTRA Cornelis Hendriks.    Verklaart de ged. ongehouden te 

antwoorden…  

339b.   

3 mei 1606. 

Mr. Regnerus Bras adv. voor dezen Hove als man en voogd van Maike Gerrijts zijn 

huisvrouw, als voorstander van Gerrit zijn zoon. CONTRA Andries van Hiddema als 

geauth. cur. over Douwe Jayema, en Bauck, Gerrit Wijbes, echte huisvrouw van de Hopman 

Wijbe Hette(n)s en Trijn Gerrits dr. wed. van Peter Slijp ( Stijp?)  

..niet ontvangbaar… 

5 mei 1606. 

Dr. Wilhelmus Velsius als cur. over Agatha Velsius, in die qual. erfg. van dr. Johannes 

Velsius haar vader en Jfr. Imck van Geel de wed. van de vs. Johannes.   

CONTRA Doede van Syerksma.    IN Factis. 

 

Pieter Oeges als gewezen curator over het oudste weeskind van wijlen Rein Walte zn. en 

gewezene volmacht vanwege wijlen Lijkle Walte zoon het jongste weeskind gewezene tutor. 

CONTRA Nolle Hijsses als cur. over Walte Otte zn. … om de requirant ongemoeid te 

laten met de executie en alle attentaten costeloos en schadeloos af te doen.. 

340 . 

Cornelis Jans tot Ferwerd apptl CONTRA Lyuwe Wijbrands cum uxore wonend tot 

Marrum.  ..te compareren voor de commissaris …     POINCTEN. 1. Oft de appellant 

drie maal voor de Nederrechter geciteerd is. 2. daarvan de relatien te recouvreren.  

 

Tyalling Sickes en Doytse Wijbes te Wirdum, als kerk- en armenvoogden van het dorp en 

Marten Rheen hun adjunct.  CONTRA Hessel van Bootsma te Wirdum. 

.. te restitueren de obligatie ten processe uitgedrukt…; onverkort de ged. huisvrouw haar 

rechten nopens de dijkslasten, van de pondematen daarinne geroerd; …. 

 

Johan Martens Gravius in plaats van wln. Broer Hoitema als cur. bonorum van wijlen Jenke 

Uulbes en Fop Hotse dr. in tijden e.l.; te Smallebrugge.  CONTRA Epe Heris en M 

(mints?) zijn huisvrouw.  In Factis.   

341 

mei 1606. 

Johannes Sijtses Postulant voor het gerecht van Geesterland; applt      CONTRA 

Griet Uulkes huisvrouw.  Geapp. .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R….. 

 

Adriaantien Jan Tierks dr. e.h. van Henrick Douwes als universeel erfg. van haar overleden 

kinderen bij wln. Cornelis Hendriks en met haar teg. man geass.  CONTRA 

Harent Henricks op ter Bildt.    .het HOFF verklaart de impt mediate en immediate erfg. 

van haar drie kinderen bij wln. Cornelis Hendriks getogen; cond. de ged. om de impt. de 

erfenisse bij de gemelte kinderen nagelaten zoveel in hen is te doen hebben en laten volgen 

met de vruchten etc..en voorts van zijn bevind te doen rekeninge en bewijs, en het geen in 

reliquis zal worden bevonden te betalen met de schade etc… 

 

Harmen Harckes mede Gedeputeerde der Staten van Friesland en Wijbe Agges burger in 

Leeuwarden als medecrediteuren van Pieter Rienks zoons Prins (?) ; req.  CONTRA 

Dirck Isbrandts brouwer te Delft.  In factis.  

342. 
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Hector en Harco van Aikema als erfg. van Taco van Aikema en Jfr. Swane Hil(l)ema hun 

ouders.    CONTRA Hendrik Oldendorp.  In Factis. 

 

7 mei 1606. 

Hendrik Oldendorp CONTRA  Ida Aukes tot Tzum. ged;  In Factis. 

 

Boele Roeloffs in de Oldetrijne; applt CONTRA   Pieter Anne Meeuwis aldaar.  Het 

HOFF verklaart het vonnis van de Nederrechter Nil (nul!); onverkort partijen wederzijds 

wegens malkanderen hun recht en defensien, zo zij vernemen zullen… 

 

Foppe Tyerks, Rein Atses en Epe Andries als volm van de gemeen crediteuren van Lolke 

Wopkes en zijn huisvrouw;  Lolke Wopkes voor hem en onder hypt. van goederen caverende 

voor Trijn Gerrijts, zijn huisvrouw. Het HOFF..cond. de geapp. te gehengen en te gedogen 

dat  de verkopinge van de goederen volgens akte van overdracht voor de commissaris 

gevallen haar voortgang zal vinden; en cond. de geapp. in de kosten.  

343. 

Pieter, Anne Minnes als volm. van den dorpe Oldetrijne, Triumph   CONTRA   Claas Jans als 

volm. van Nijetrijne,   In Factis. 

8 mei 1606. 

Gosse Pieters voor hem zelven en mede procuratie hebbende voor en c.d.r. voor de andere 

ingezetenen en aangehorigen van het dorp Oldetrijne. CONTRA    Pietter, Anne Meuwis 

(Minnes?) zie boven, dorprechter en gewezen ontvanger van O’trijne  In Factis. 

 

Goyke Bruins Alsma, notaris publicus te Sneek, impt CONTRA     Jelger en Hessel van 

Bootsma, vanwege His Bootsma hun zuster, en als erfgenamen van Syrck Bootsma in leven 

Grietman van Rauwerderhem.  IN FACTIS. 

 

Goyke Bruins Alsma , alsvoren CONTRA dezelfden (wrschijnlijk dubbel genoteerd.) 

344.   

9 mei 1606. 

Sibe Wijbrands en Tet Tade dr. e.l.   CONTRA  Here Andries en Trijn Wijbe dr. 

.. de ged. de impt. te betalen de somma van 150 Car. gld met schade en int…  

 

Johannes Hernes Ammama voor hem zelven en als vader en adm. over Pibe zijn miserabele 

zoon.  CONTRA Epo Foppes te Franeker.  

..het HOFF cond. de ged. de om de impt. de vorderinge ten processe geroerd, te boeten en 

beteren met de somma van 48 g.gld; …hem te guaranderen het meesterloon vandien en onder 

genoegzame cautie … en cond. de ged in de kosten.  

 

Hendrik Oldendorp burger in Leeuwarden, impt CONTRA Molle Poppes te Stiens … 

niet ontvangbaar..  en cond. hem in de helft van de kosten…. En de advocaten de andere helft 

uit eigen buidel te betalen. 

 

Sibe Wijbrands en Tet Taede dr. e.l. burgers in Leeuwarden;    CONTRA    Here Andries en 

Trijn Wijbe dr .  te namptificeren 187 car gld 3 stuivers. (in ponden geschreven) 

 

345. 

Hans van Sichem binnen Leeuwarden; CONTRA   Fetse Simons burger in Leeuwarden 

als cur. over Benedictus Wijbes, de nagel. zoon van Wijbe Benedicus Oedsma;  .. te 

namptificeren 291 ll. en nog 26 ll. (=pond = car gld) 

 

Ruardus Bandts als cessie hebbende van Syouke Ryuerdts Bandts zijn vader, die cessie hadde 
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van Matthijs van Muiden, en Jelke Tijaards dr. CONTRA  Jr. Carel van der Nitzen, als 

voogd van jfr. Aat van Offenhuizen, tot Minnertsga, Jr. Douwe van Hettingha als voogd van 

Jfr. Habel van Offenhuizen; hun dragende als erfg. van Jr. Andries van Offenhuizen hun 

broeder.  In Factis. 

 

Lyuwe Henriks voor hem en onder verband van zijn goederen caverende voor Hilke Arends 

zijn huisvrouw. Impt.   CONTRA Jacob Aarends op Beetsterzwaag.   In Factis. 

 

Tiet Douwe dr. wed van Jurgien Amkis geres. de proc. bij hem Jurgien geinstitueerd. 

CONTRA Lijsbet Arens de wed. van wln. Harmen Rodenburch, te Amsterdam voor haar 

zelven en geres de proceduren. .. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R. .. 

346.   

11 mei 1606. 

Worp Peima req. CONTRA Simon Bottes Kempema, Dirck (Sydses?) Saepma en 

Lijkle Eilerds.      Het HOFF cond. Lykle Eylerds specificatie van zijn p…. in handen van Dr. 

Johan van de Sande Rd. Ord. te leggen binnen 14 dagen naastkomende.  En zijn vordere eis 

niet ontvangbaar. 

12 mei 1606. 

Sypt Ritskes wonend op de Jouwer bij Dokkum; aplt.    CONTRA     Gosse Syds zn. te 

Tiemarum.   In Factis. 

 

Simke Simkes en Allert Claaszn  CONTRA Tyaard Haarsma    .. en cond. de req. In de 

kosten wegens vertraging van het proces.  

347.   

13 mei 1606 

Johannes Ter Wisga  CONTRA  Johannes Ten Hoor,     Het HOFF ontzegt de gedaagde 

zijn request.  

Doorgehaald: 

Tsommerus Faber vanwege zijn moeder en zijn broer.   CONTRA    Marij Wijgers en Jacob 

Dirks.    .. getuigenisse der waarheid te doen.. 

 

Lyupck Wijbe dr. tot Goinga, met consent en assistentie van haar man Renier Sibrands. 

CONTRA Hancke Sibrands voor hemzelve en oudevader van Sibren Hankes weeskn. 

Sake Wijbes tot Grou; Wijbe Hankes tot Hollum, en Wijbe Uulbes tot Akmarijp; Hanck 

Oeges aldaar, en Hijlck Hanke dr tot Goinga, en Anke Wijbe dr te Sneek  

In Factis. 

14 mei 1606. 

Tyaerd Doekes Burger in Leeuwarden; CONTRA Jan Willems burgemeester in Harlingen. 

.. niet ontvangbaar..  

348. 

Dr. Tsommerus Faber voor hem en vanwege zijn moeder en broeder CONTRA 

Marij Wijgers en Jacob Dirks. Het HOFF cond. de gedaagden om getuignisse te doen. 

 

Jfr. Elisabeth Rattaller   CONTRA    Jfr. Genoveva Rattaller. 

Het HOFF taxerende de turf in de vs. somma uitgedrukt ter somma van 24 g.gld; en ord. dat 

hetselve zijn voortgang zal vinden. 

15mei 1606. 

Hendrik Intses tot Nes op Ameland;    CONTRA Gerrijt Tijallings tot Steens ?    In Factis. 

 

Michael Swart, burger in Leeuwarden;     CONTRA      Dr. Edsart Ens adv. v.d. Hove. 

..cond. de ged de impt te betalen 26 car gld salff deductie van 16 car. gld 15 str. en nog 1 car. 

gld , met schade en interesten.. 
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349. 

Lykle Sakes burger en apotheker te Sneek, als man en voogd van Bauck, Fedde dr Regnaarda; 

in die qual mede erfg. van Fedde Aukes Regnaarda, in leven Grietman van Doniawerstal; en 

door scheiding en deling het recht verkregen hebbende van de andere erfg.  CONTRA 

Rein Sipkes wonende te Ter Oele.  .. te namptificeren 60 g.gld .. 

 

Ju Hinnes burger in Leeuwarden, als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij wln. Ambrosia 

Sicke dr. als universeel erfg. van Sicke Douwes, der kinderen oldevader; res. de proceduren 

bij Sicke vs. CONTRA Sibolt Sibes en Fokel Douwe dr. e.l. als erfg. van Reinsch Sicke 

dr.  In factis. 

 

Lolke Tsummes burger in L’warden; voor hem en hem dragende sub beneficie van inventaris, 

ex testamente van wln. Ancke Sibe dr. zijn overleden huisvrouw.  CONTRA   Hessel van 

Feitsma.  In Factis voor Roussel. 

350. 

Peter Gerrijts, brouwer op de Nijezijl impt CONTRA Hoyte Obbes mede deurw. van de 

Gedeputeerde Staten.  Het HOFF cond. de ged. om de impt. de schade en interesten 

door de ad per …. Ten processe gemeldet … en in zijn vordere eis niet ontvangbaar.. 

 

Bote Tietes gewoond hebbende te Wiewerd, impt. van brieven van executie.  CONTRA 

Broer Jouckes te Folsgara;  .. de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.. 

 

19 mei 1606. 

Ryurt Eelkes te Jorwert, applt    CONTRA Otte Heixan , postulant binnen Leeuwarden, en 

de rato caverende voor Doed Melchiors zijn huisvrouw;  IN Factis 

351. 

Tyaerd Wilkes geass met Wilke Eukes (=Emkes!) zijn vader in Oldega CONTRA 

Hans van Sijwen herbergier in Oldega, ende Eeuw Gijelds in Garijp, vader van wln. Wijbe 

Eeuws voor hem zelven en mede so vele nodich als voogd van zijn huisvrouw, en vanwege de 

andere kinderen erfgenaam van Wijbe Ewes. Het HOFF gehoord de eed van de impt tot 

versterkinge van zijn aangeven gedaan, Condemneert Hans van Sijwen een der ged. om de 

impt te betalen de somma van 150 g.gld; ende hem te indemneren neffens het meesterloon 

van de quaestie aan zijn oog gedaan, ende bovendien de impt. te refunderen, de schaden en 

interesten bij hem door de vs. quetsinge gehad en geleden.. etc.. ; onverkort de 

medegedaagden zijn aktie aangaande het inslaan van glazen ten processe gementioneerd, zo 

hij vernemen zal; en de impt. zijn defensien tot contentie. En cond. Eeuwe Gijelds in zijn 

qual. mede gedaagde om de impt. te betalen de somma van 24 g.gld  en hem te guaranderen 

ende schadeloos te houden neffens het meesterloon van kwetsinge bij de impt. bij de vs. mede 

gedaagde gedaan en bovendien te refunderen de schaden en interesten bij de impt. door de 

selve kwetsuren gehad en geleden nog te hebben en nog te lijden en cond. de gedaagde mede 

in de kosten.  

352. 

Hette Hettes Vriesma kwartiermeester van het Friese Regiment als vader en voorstander van 

zijn kinderen bij Anna Jans dr. zijn overl. huisvr. CONTRA Jantien, Mr. Jans wed. van 

wln. Frans Jans, als erfg. van Jan Frans haar kind.   ..Het HOFF cond. de ged te gehengen en 

te gedogen dat de req. voor zo vele hij erfg is, geadmitteerd werde in de possessie van de 

goederen van Jan Jacobs vleyschouwer nagelaten en gepossideerd…  

 

Juke Claaes burger binnen Franeker, voor hem en als voogd van Gelts Jans dr. zijn e.h.; en 

c.d.r onder verband van goederen voor zo veel nodig. CONTRA        Hermanus Doman 

en Minne Mellens ??  burgers in Franeker, als cur. over de goederen van Allard Ottes. Ende 
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Otte en Jan Allards zoon Heyxan en Douwe Meuwis als man en voogd van Trijnke Allards 

zijn e.h.   Het HOFF cond. Hermanus Doman en Minne Mellema om de impt te betalen de 

somma van 157 g.gld; en 4 stuivers; met de schaden… etc; en overigens vooralsnog niet 

ontvangbaar.  

353. 

Gerke Wijbes burger in Leeuwarden; als geauth. Cur. over Aal Willems dr. impt.         

CONTRA     Orck Feites ten Wirdum als oldevader en leg. adm. van de kinderen van wln. 

Willem Jans bij Moecke Orks dr. ende Aaf Alberts dr. nagel. wed. van de vs. Willem met Jan 

Gerrijts haar tegenwoordige man, te Oosterlittens.  In Factis voor Grovestins. 

 

Jan Frans aan St Anna Par.  CONTRA Wijbe Tyaerdts altans te Franeker. In Factis. 

 

16 mei 1606. 

Cornelis Cornelis, mede schepen van Leeuwarden; voor hem en als last hebende van Tyebbe 

Jelgers burger in Dokkum, en Ju Hinnes burger in Leeuwarden, uit de naam van Maritien 

Cornelis dr. zijn e.h.; als crediteuren van Deytze Wijnia;  CONTRA 

Willem Radijs, deurw. v.d. Hove en Gale Jans en Gertien Lykles geapp.  ..niet ontvangbaar.. 

 

354. 

Jr. Jarich en Jfrs. Anna en Aalke van Ockinga als erfg. van wln. Rints van Cammingha  

CONTRA Jantoen Boelema wed. wln. Menno Broersma in leven adv. v.d. Hove en erfg. 

van de knn. bij de vs. Broersma.   In Factis. 

 

Sake Jaans (Jeens?) tot Gersloot  CONTRA Take Syurds voor hemzelf en als last en 

procuratie hebbende van Tatman (Talman?) Syurdts en onder verband van goederen de rato 

caverende.   In Factis. 

 

Gosse Foppes req.  CONTRA Gerlacus de Frieso, secr. van Tietjerksteradeel en Hylck 

Jans dr. e.l. In factis. 

 

Aeltse Sakes tot Baard voor hem en als wett. voorst. van zijn knn. bij Rixt Hessels dr. zijn 

overl. huisvrouwe CONTRA Eme Dircks en Syeuck Johannes dr. te Wommels. 

355. 

Marten van Naarden Req CONTRA Uulke Pieters, geapp.    In factis, binnen drie 

weken.   

 

Otte en Jan Allerds zonen Heixan,  CONTRA   Jenke Jenkes en Anna Otte dr.  e.l. Winsum 

.. te compareren voor de commissaris.. POINCTEN : 1. Oft de verkofte landen de 

huisvrouwen van de impt niet toegenomen hebben en hem aangeerft zijn. 2. Oft deselve niet 

met fideicommis bezwaard zijn bij deselven testament. Ende in cas van affirmatie hetselve 

testament te recouvreren.  

 

De erfg. en gepref. Cred. van wln. Hed Faasma Triumph en impt  CONTRA 

Ennius Bijma gecond..  .. doende recht op de besognene van de deurwaarder inteponeert 

daarop decreet , dat de koop van de zate huizinge, hoff, plantagie ende landen met de annexen 

en gerechtigheden daarinne geroerd noch eenmaal over de kerk en gerecht mach worden 

geproclameerd, om bij een ijder die het believen sal verhoogt te mogen worden bij het lichten 

van het zegel voor den Hove toegestanden op den 1

e

 julij eerstkomende; en cond. de oppositie 

zulks te gehengen en te gedogen en zijn gedanr oppositie costeloos en schadeloos af te doen 

en mede in de kosten.  

356.   

22 mei 1606. 
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Mr. Hero Tyards, chirurgijn en burger te Harlingen,   CONTRA  Hessel Lyuwes te Pingjum. 

.. te betalen de somma van 80 g.gld .. 

 

Claas Rintkes Hopman in Wolvega  CONTRA Peter Camper binnen Leeuwarden. 

..ongehouden op de eis te antwoorden.. 

 

Jarich, Aalke en Rints van Ockinga erfg. van Rins van Ockingha (Cammingha)  CONTRA 

Tarquinius Gerardi Notaris en Postulant in L’warden;  In Factis voor Hillema. 

 

Douwe Ablis als erfg. van Take Ablis zijn Broeder.   CONTRA Timen Frans mede 

gedeputeerde der St. v. Frld. en Jacob Frans en en Syurdke Willem Baards kinderen als erfg. 

van Pitrick Timens  In factis. 

 

357. 

Gosse Pieters applt. CONTRA Richard Slotboom scholtus te Oldemarkt. 

Te compareren voor de comm. POINCT: Oft de geappelleerde eerstmaals in de grietenije van 

(Stellingwerff) Westeinde geciteerd is. 

 

23 mei 1606. 

Lenerd Huigens te Akkrum impt CONTRA Wigle van Hania ged. 

Het HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen de somma van 739 car. gld 10 str; in een 

partije en 216 en 15 st.r gelijke gld; in een andere pertije, onder deductie van 403 car. gld. en 

item van 235 gld. 10 str; en nog 10 c.gld. als overschot van 26 dito; respektievelijk gemeld op 

(een groot aantal artikelen ) etc. 

Foecke Harmens tot Lutkewolde; als oom en geauth. voorm. over de weesknn. van Reiner 

Harmens bij Antie Bartels ? dr. in echte getogen. En in die qual. naastebloed van Reiner 

Harmens. CONTRA Hintse Reins te Kollum, en Auke Sipkes onder de klokslag van 

Kollum.  Aan de impt. te betalen 300 g.gld en de kosten v.h. proces.. 

358. 

Jfr Elisabeth Rattaller wed. van Jong.(??) CONTRA Berend Jans te Bergum. 

..niet ontvangbaar.. onverkort haar recht tegens Ida van Loo. 

 

Aelke Cornelis dr. wed. Harmen Kreeft (?) te Harlingen. Voor haar en de kinderen;          

CONTRA  Romck Jarichs dr en Eets Doecke dr wed wed van S…. Olphert… gers de proc 

bij Olpherd Jarichs.  In Factis. 

 

Jaey, Cornelis Boelema dr.; Martinus Martinides;  suppost van dezen Hove; als geauth. cur. 

van Egbert en Joucke Jeppema, en bij Jacob Jepma en Ockien  Boelema in echte getogen.  

.. niet ontvangbaar..  

359.   

24 mei 1606. 

Georg Vrijheer toe Schwarzenbergh als voogd van Doed van Holdinga zijn huisvrouw; 

CONTRA Jr. Sicke van Dekema.   Het HOFF verklaart de baer ten processe 

gementioneerd executabel. Dientegevolge cond. de ged. om  van zijn landen aan de 10 pm aan 

de impts. landen mede verhaald te laten affmeten affgraven en te doen hebben en leveren 

alsovele als hem van wln. Wilco van Holdinga is toegestanden; en ged. van Wobbema zate 

toegemeten; en de impt te betalen 41 g.gld  etc.. 

 

Pieter Hanses tot Huizum, voor zich zelven , Jacob Andries als voogd en wett. voorst. van 

Griet Haytie dr. zijn huisvrouw, binnen Leeuwarden.  CONTRA   Marten Dirks en Pieter 

Pieters te Huizum; EN Sine Boockes te Teerns, voor zich en als last hebbende van Haie 

Michiels; En Gosse Clases en Pieter Clock ged. in conv. en eisers in reconventie en Marten 
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Dirks en Pieter Pieters idem.  In Factis. 

 

Wolter Jans cur over Wolterus Matheus erfg. van Tijss Jans zijn moeder als door cessie het 

recht hebbende van Sape Sibes; burger in Leeuwarden. CONTRA   Andle Bruchts in 

Westergeest.  In factis voor Runia.  

360. 

Pieter van Buten notaris binnen Harlingen, als cur. over de nagel. kinderen van wijlen  

* Lorentio Rixenio (in het geheel niet zekere lezing) in leven tafelhouder te Harlingen, en 

onder ben v. inv. erfgenaam van dezen.   CONTRA   Mr. Andries Burchards. Ged. 

..te namptificeren 70 car.gld. 

 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden; voor hem en als last en proc. hebbende 

van Claes Dirks zijn broeder, Dirck Claes zn. te Bilgaard, als voogd van Imck Dirks dr. zijn 

zuster. CONTRA  Douwe en Harmen Lyuwes.   In Factis. 

 

Dr. Henricus Gualtherij,   CONTRA  Claes Can burger en chirurgijn in Leeuwarden.   

Het HOFF cond. de ged. de impt. te restitueren alsulke der ontvangen penningen als van 

welke hij impt. geen rente jaarlijks kan ontvangen; met schade etc.. 

 

Meinu Pieters dr. wed. wln. Jou Roeloffs te Jorwert;  CONTRA 

Wijbe Pieters burgemeester te Leeuwarden.  ..niet ontvangbaar.. 

361. 

Cuser ? de Machettis, tafelhouder te Bolsward, impt   CONTRA    Johannes Bonifacius van 

Cayssuer (kassier?)  van Jacques de Balbacum ged.  Te namptificeren 660 car. gld.  

 

Walte Benedix Hittingha, ter Oele als cur. over Ede Joost Wijaarda impt.  CONTRA   Pieter 

Cornelis burger in Leeuwarden;  Het HOFF verklaart Ede Joost dr. Wijaarda bij de ged. 

geiniureerd te bewijzen dienvolgende cond. de ged. om voor den Hove in persoon te 

compareren, en te verklaren hetgeen bij hem aangaande de trouw met de vs. Eede gezegd is; 

onwaarachtig te zijn, ende dienaangaande God en de Justitie en de impt. om vergiffenisse te 

bidden, en cond. de ged. bovendien de impt. te betalen de somma van 32 g.gld .  

 

27 mei 1606. 

Barbara Douwe dr. nu e.h. van Pieter Cornelis op Dronrijp; als het recht hebbende van Barber 

en Eet Johannis drs; die erfgenamen waren van wln. Johannes Richaeus, hun vader, int. lesten 

gewoond hebbende op het Vliet buiten Franeker.  CONTRA   Oentse Jeppes en Tet Ryurds 

dr. e.l.;  niet ontvangbaar.. 

362. 

Simon Simons als man een voogd van Gritken Dirks dr.; res. de proceduren bij Feite Simons 

en Tyerck Tyercks, hun gewezene cur.  CONTRA   Matheus Pieters ged. en 

gecontumaceerde. Het HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de executie van 

het decreet ten processe nader gemeld zijn voortgang zal hebben tot de somma van 59 g.gld; 

sedert de 28 sept 1603 verschenen.. 

 

Ige Sickema  impt CONTRA Pieter Galis voor hem en vanwege zijn huisvrouw. Het 

HOFF cond. de ged. de impt. te guaranderen neffens de leste termijn, volgens de akte van 

transport ten processe geroerd.  

 

# (vervolg van een uitspraak op de volgende pag, onderaan) 

..ligt ende Wijtse Meinerds bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard; cond. hem 

mede in de kosten van het proces, ten respecte van dien gevallen; tot s’HOFFds tauxatie, ende 

recht doende tegens de heren Vincentius, doet ten niete het vonnis van de Neder Rechter uit 
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respecte van het instrument in dat de 15 juni 1593; ende bij nieuwe sententie recht doende, 

verklaart de appellant uit kracht van hetzelfde instrument voor de geappelleerde in zijn 

kwaliteit geprefereerd te zijn met de somma van 100 g.gld met de interesten vandien, van 

gelijken uit krachte van het instrument d.d.25 mei 1598 voor de geapp. In zijn eigen name, 

verklarende deselve tegens de geapp als cessie hebbende van Lou Lous en Griet Harmens dr 

e.l. uit aan zien van de vs. baer van 25 mei 1598 bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard; ende recht doende in reconventie verklaart de appellant in hetselve cas niet 

bezwaard. En compenseert de kosten… 

 

363. 

Foppe Johannes en Lisck Jans dr. als cessie en het recht hebbende van Johannei Gaukes , voor 

hem zelf en de rato caverende voor Aeff Foppe dr. zijn e.h.; op het nieuwland onder de 

klokslag van Leeuwarden. CONTRA    Allard Hans te Beetgum voor hem en als voogd van 

Trijn Wijbe dr. zijn huisvrouw, eveneens c.d.r.   ..het HOFF cond. de ged om de impt te 

betalen de somma van 20 g.gld met de schaden etc; onder deductie van 80; 32;  en 50 gelijke 

guldens, onverkort de imptn. hun recht nopens de penningen te deduceren tegens de reducent 

?; en andersom deze tegen de boekschulden tegen de gedaagde… 

 

Tonis Simons en Marij Take dr. tot profijt van hun moeder, applt   CONTRA    Valerius van 

Roorda, vanwege de erfg. van wln. Boudewijn wan Loo; en Jfr. Jacobmine van Keckwerve in 

leven e.l.; resumerende de proc. bij Jan Henriks ontvanger generaal der Kloosteropkomsten, 

vanwege de vs. echtelieden gesustineerd; Johannes Vincentuis postulant binnen 

Harlingen,voor hem en als obcessie hebbende van Lou Lou zn en Geert Harmens dr e.l.; en 

Wytse Mennerds tot Harlingen burgemeester; geapp. en Johannes Vincentius als gebruikt 

hebbende appellationis ……. Het HOFF zonder te letten op de gepretendeerde exceptien 

verklaart de appellant tegen Valerius van Roorda, voor zo veel hij hypotheek  (vervolg bij # 

op vorige pag.) 

364. 

Joucke Wolters te Balck als voogd van Syts Otte dr. gewezene  huisvrouw van Oege Hylkes 

als erfg. van Otte Oeges, haar zoon; en voor de gerechte derdeeel erfg. van Hylcke Pieters en 

Els (Ets) Bonne dr; zijn oldevader en moeder in tijden e.l.;  CONTRA  Wol Ottes als 

executeur van Geesterland en als voogd van Els Hylke dr en Bonne Claas zn voogd van Trijn 

Hylke dr.; mede resp. erfg. van Hylke Piers; en Els Bonne dr. vs.; ged. 

 .. Het HOFF verklaart de impt. universeel erfg. van Otte Oeges en Oege Hylkes; 

zomede voor de gerechte derdepart van Hylke Piers en Els Bonne dr; … dienvolgende cond. 

de ged om de impt te doen hebben behoorlijk inventaris; met ede gesterkt van alle de 

goederen bij de voorn. Hylke en Els achtergelaten; ende hen te laten volgen van deselve 

legitimam trebelli…. cause ende daarentegens in het geheel geeiste geld .. tot 150 g.gld; 

mitsgaders de andere nagelaten goederen Otte Oeges uitgenomen hetgeen bij de voornoemde 

Hylke een Els solde blijken volgens scheidinge van 15 mei 1594; ten processe geexhibreerd; 

alles met de fruchten en profijten etc..  

 

Intse Douwes als volmacht voor de dorpen Hylaard; Huins, Lyons, Baard. Oosterlittens en 

Winsum voor hem zelf en geresumeerd de proc. bij Ulpianus Ulpi zijn mede volmacht. 

CONTRA   De Gedeputeerde Staten van Friesland; en Pieter Piers van Jorwerd; Feite Orks 

als volmacht van Weidum, Watse Tyalkes als volmacht van Beers Cornelis Pieters en Sibren 

Douwes als volm. van Beers.   Het HOFF cond. de gedaagden, allen genoemd om de imptn. te 

betalen van de overslattinge der sloot, van de Swette aan Wielsteratille ende van daar tot aan 

Oldhuistera oft Pier Hoites Reidmeer, lopende voor sovele hen is , te laten ongemolesteerd, en 

de dorpen daaruitgaande, kosteloos en schadeloos af te doen, ende hen te restitueren gemelte 

verschoten penningen; …. gehad geleden ..etc..   Ende aangaande de opslotinge van de 

Reidmeer tot aan de Britswerder Meer ordineert partijen wederom te compareren ;……die 
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hem zal informeren omtrent de vaarten en de eigendommen etc… 

 

Frans Jans burgemeester te Sneek  CONTRA Wijbrand van Aylva.   ..te betalen de 

somma van 100 car. gld; etc. tot de volle betalinge.  

 

Pibe Pibes te Marssum als actie en transport hebbende van Meus Jacobs zijn zwager.  

CONTRA Auke Aukes te Bolsward. .. te betalen de somma van 300 dalers; waarin 

door de ged. te deduceren 25 g.gld; van ieder jaar kostpennigen van het kind ten processe 

gemeldet; in een partije en de somma van 28 g.ld en 15 strs; 8 penn volgens de spcificatie bij 

de gedaagde vertoond.en in de helft van de kosten van het proces. 

 

366. 

Fed Tyurds dr. wed. van Folkerd Gerrijts; impt   CONTRA  Syuke Folkerds dr e.h. van Ryurd 

Pietrs met dezelve haar man geadsisteerd;  .. te betalen aan de imtp 800 g.gld;  en dat de 

crediteurs van de impts zwager Dirck Pieters, uit die penningen betaald zullen mogen worden.  

 

Kempo Claas als stiepvader en conjuncta persona van Trijnke Juke dr. en c.d.r. CONTRA 

Harmen Pieters te Arum.  Het HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de impt. 

werde gesteld in de possessie van de vijfdepart , en dat de executie van de zaak haar voorgang 

zal hebben.  

 

367. 

Haio van Roussel Rd. Ord. in den Hove; als voogd van Jfr. Jouck van Burmania zijn e.h; als 

mede last hebbende van wln. Rienck van Burmania; Jfr. Cunira van Dekema als wett. voorst 

van het kind bij wln Syuck van Burmania en Jfr Eebel van Burmania allen erfgenamen van 

Gemme van Burmania hun wijlen vader; en mede het recht hebbende ven Jfr Jel van Aelwa 

hun moeder. CONTRA Taco van Burmania.  In Factis voor Harinxma.  

 

Wijts Wijbrand dr. wed. wln. Simon Jukes  CONTRA Swob Wijbe dr. Oldeboorn 

IN Factis. 

 

Dr. Aede van Eijssinga; Julius van Eissinga overste luitenant van het Friessche Regiment; als 

door versterven van Fecke van Eissingha hun broeder mediate en immediate erfg. van wln. 

Frans Van Eijssinga; in leven Rd Ord. Als mede crediteuren van Douwe van Intzen applt.  

CONTRA  Joannes Claas en Tyerck Tyercks  als voorst van de knn. van Freerck 

Freriks  en Harmen van der Wolde als cessie hebbende van Mathijs van Muiden en deze 

cessie hebbende van Michiel de (368) de Bock en als cessie hebbende van Jan de Block.  

Lijsbeth, Taco Mennerds wed. en Geert Pieters; En Christoforus Damus burger in Groningen 

en Hero Andire (?)  Swijns  geappelleerden.  Te compareren voor de comm. van den Hove.. 

(geen POINCTEN). 

 

Reiner Pijters voor hem en zijn huisvrouw Req. CONTRA Aleff Simons en zijn 

huisvrouw;  Het HOFF rejekteert de exceptie , reserverende de kosten tot het intendit.. 

 

Claas Jans Bruiningh te Amsterdam, als coper ten profijte van Beentse Sybrants kinderen bij 

Ael Olpherds in echte getogen, van zekere huizinge tot Franeker, geass. met mr. Jan Cornelis 

During, burger binnen Hoorn, als cur. Lit. over de kinderen vs.  CONTRA 

Sibout Intses burger in Franeker, als cur. over de kinderen van Intse Atses, bij Haes Sibrens 

dr. getogen en deselve Sibout met Douwe Seerps cur van de geabandoneerde goederen van 

Beentse Sibrands, en Haeske e.l.; en Jan Schellingwou te Franeker als cessie hebbende van 

Thomas Pieters; ged.  In factis  

369.  2

e

  juni 1606. 
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Harmen van der Wolde burger en coopman te Dordrecht; impt. CONTRA   Anna Jans 

huisvr. van Albert Arends zn. Harderwijck, nu maior zijnde, geres. de proc. bij Jan Kempes 

haar stiefvader en gewezene curator.  Het HOFF doende recht ten principale cond. de 

ged. om de impt. te betalen de helfte van 900 car. gld met de schaden etc..  

 

3 juni 1606. 

Wijbe Pieters impt. CONTRA Willen Jans cum socio  In Factis 

370. 

DE 23 DE JUNI, WEZENDE DE EERSTE RECHTDAG NA PINKSTEREN. 

 

Claes Simons tot Belkum,  CONTRA   Pieter Kingema en Pieter Campen  ..rejekteert 

de exceptie en perenptoir te annwoorden op de eis van de impt.   Cyprianus Dronrijp te 

Groningen als cessie en transport hebbende van Schelte Minnes, Rinke Hiddes, Joachim 

Eelkes, en Hero Andringha als erfg. van Willem Freriks, CONTRA   Jfr. Tsieets van 

Grovenstens e.h. van Poppe van Andringha  absent zijnde, onder hypt. van goederen en c.d.r. 

Het HOFF cond. de gedaagde de impt. te betalen 50 g.gld met schade etc. 

 

25 juni 1606. 

Lyuwe Ruurds en Claas Simons te Belckum,   CONTRA Peter Gerrijtds Camper burger in 

Leeuwarden.  ..te compareren voor Runia..  Geen POINCTEN, 

371. 

Wijbren Feddis tot Midlum applt.  CONTRA Jan Heins en Willem Meinerds 

kerkvoogden aldar;   In factis. 

 

Barbara Jan Cuicx wonende te Beetgum  CONTRA  Lambert Wijbes zn. Ens en Saeck 

Syurdts e.l. te Franeker  Het HOFF doet te niete het vonnis van de N.R. en bij nieuwe 

sententie verklaart de geapp.; originaal impetrant; tot zijn eis niet ontvangbaar. En cond. hem 

in de kosten.  

 

Douwe Mennerds te Nijeberkoop; applt CONTRA Meinu Doyes wed. met haar 

kinderen, te Zandhuizen onder de klokslag van Noordwolde in O.stell werf.  

.. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R. .. 

 

Aarend van Loon binnen Leeuwarden, Triumph. van brieven van  executie;  CONTRA 

Jacobus Wibrands te Zwolle gecond. en obposant Het HOFF adproberende de besognes van 

de deurwaarder, interponeert daarop decreet ordonnerende dat de koop van de kamer daarinne 

geroerd nog eenmaal over de kerk en het gerecht zal worden geproclameerd.. op de 9

e

  sept. 

eerstkomende.  

372. 

Hans Ottes te Lekkum impt CONTRA Douwe Intses te Wijns.  

..rejekteert de exceptie en de ged. premptoir te antwoorden.  

 

Eedu Joostes Wijaarda geass. met Walte Benedix Hettinga; haar voormond;  CONTRA 

Sibe Jans als voorm over de weesknn. van Bocke Doytse s  Wyarda; en mede als volm. van 

Hil Jans dr. wed. van Bocke Wyarda; en Doytse Bockes wonende binnen Dokkum; IN Factis. 

 

Meile Jensma te Pingjum;  CONTRA Jan Alles tot Surch , mede assessor v.  

Wonseradeel. IN Factis. 

 

Douwe Jaspers en Ebel Jans dr.  in Oldegae in conv en reconv. CONTRA   Douwe Sickes 

te Wartena, ged. in conv. en reconv.   Het HOFF cond. de ged aan de impt te betalen 27 car. 

gld; (salff deductie van 7 gld en 30  strs;) met schade en interesten; en verklaart de partijen 
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wederzijds tot hun eis en conclusie niet ontvangbaar.  

 

Jacob Arens tot Belkum voor hem en als voogd van Neeltie Dirks dr; zijn echte huisvr. en 

c.d.r; en Claas Heres aan St. Anna Par. voor zijn interessen.  CONTRA 

Jacob van Loo deurwaarder van de Comptoir … ged en opp.  Het HOFF cond. de gereq. 

om van de ontvang der penningen van nieuws perfecte rekening, bewijs en reliqiua  te doen. 

 

Jan Cornelis Brouwer in Delft in de Grote Klok impt CONTRA Mr Jacob Sartorius 

notaris en postulant binnen Dokkum; voor hem en Aeff Tyerks zijn huisvrouw; en c.d.r.  

.. te namptificeren 130 car. gld. .. 

26 juni 1606. 

Frans Ewouts van Os burger in Leeuwarden;  CONTRA Pieter Augustinus van der M…rs  

burgemeester in Dokkum.  .. cond. de ged om de impt te betalen 235 car. gld 2 str en 8 

penn. met schade etc…  

374. 

Tetman Fockes secr. der stede Staveren voor hem zelve en zijn huisvrouw en zijn mede 

genoten, met name Ebel Feckes, en Meint Claas nom ux, wonend te Oldeboorn,    

CONTRA  Jr. Syds van Botnia grtm v. Wijmbritseradeel; als voogd van Jfr. Tet Douma zijn 

huisvrouw als erfg. van Rempt Douma, haar oom.   Het HOFF cond. de baer en uitsprake in 

de proc. gementioneerd, te onderhouden en na te komen, ende dienvolgens de impt. of zijn 

medegenoten (daartoe?) bekwaam zal worden gevonden de vakante prebende of leen in den 

processe uitgedrukt te confereren en te gunnen, en om redenen compenseert de kosten.  

 

Sibe Lyuwes als volm. van de ingezetenen van Gersloot, Req. CONTRA    Tet Lyuwe dr. 

wed. van Johannes Agricola in leven Gaarman (!) in Aengwirden; gereq. 

..rejekteert de exceptie; peremptoir te antwoorden en res de kosten .. 

 

27 juni 1606. 

Aarend Wabbeles en Taets Auke dr  e.l.; CONTRA   Sus Hoeckes.  Te namptificeren 60 g.gld  

 

375. 

Mr. Frans Cornelis goudsmid te Leeuwarden; CONTRA  Sipke Arends Goudsmit aldaar. 

.. te namptificeren 114 g.gld.. 

 

Gerrijt Piebes te Bergum als erfg van Pibe Jans zijn vader; res. de proceduren; CONTRA 

Lyuppe Gauwes te Boornbergum als voorm. van Tyalling Douwes, res. de proc. bij wijlen Jan 

Tyerks en Melle Jochums gewezene voormond over het vs. weeskind.  .. het HOFF cond. 

de ged. om de impt. als reste van de onderholdinge ten processe geroerd te betalen de somma 

van 63 car. gld. 18 strs met schaden etc… en voorts niet ontvangbaar.  

 

Aecht Cornelis wed. van Syds Gosses voor haar en Gosse Syds als mede erfg. van Syds 

Gosses, zijn vader. En voor de andere erfg. ;  .. te St. Anna Parochie.   CONTRA  Jacob Claes  

(376.) Voor hem en c.d.r voor Marithien Pieters zijn huisvrouw;   Het HOFF cond. de ged 

om de impt te betalen 344 car. gld. In een paertije met schaden en interesten; ende nog aan 

Aecht Cornelis dr. de somma van 100 car. gld  etc… 

 

Elisabeth Versteveren voor haar en vanwege de kinderen bij Jelmer Jellis in leven 

deurwaarder van Ged. Staten; als erfg. van Mayke Jelmers haar resp. dochters en zuster;  

CONTRA  Laurens van Voorts.  In Factis. 

 

Pieter Tijdes en Syurdt Lamberts applt  CONTRA Schelte Martens.  In Factis. 
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Dirck Hendriks koopman te Amsterdam;  CONTRA Teed Douwe dr en Douwe Jurgiens te 

Dokkum,  In Factis  

377.  

Pietrick Jans dr. voor haar en de kinderen bij bij wln. Harmen Hans zn en also erfg. 

CONTRA Wopke Jarichs burger in Leeuwarden. .. de ged de impt te betalen de somma 

van 50 g.gld. met schade etc.. 

 

28 juni 1606. 

B…….    Hiddes applt  CONTRA  Trijn Sytse dr. wed. Wijer Bleckema;  ..niet bezwaard bij 

het vonnis van de N.R.  .. 

 

Pier Foppes Tania te Blija impt;  CONTRA Taco van Aelwa, Grtm. v. Ferw. Deel,  Claes 

Bodis zoon en Saeckle Rienks, Tyerck Aedgers, Sible Hans en Douwe Jacobs als 

gecommitteerden tot de Deels rekening.  .. cond. de ged. om de impt. te prijssen? En te 

laten volgen de somma van 105 dalers; … 

378. 

Michiel Swart in Leeuwarden;  CONTRA Haio van Scheltema .. te namptificeren 114 car. 

Gld. ..  Jan Lyuwes burger en lijndraaier in Dokkum, voor hem en Ints Reins dr zijn e.h..  

CONTRA    Remke (Romke) Luitiens te Kollum voor hem en vanwege Clara zijn huisvrouw;  

.. te namptificeren de derdepart van 180 g.gld.  en ten principale in factis.  

 

Eebel Sibrands binnen Harlingen,   CONTRA  Mennert Douwes ontvanger van de Geestelijke 

Goederen op het eiland van Terschelling, en als volm. van de gecomm.  raden van de Staten 

van Holland.  In factis. 

 

Fed Bauke dr. wed. wln. Mr. Auke Nauta, voor haar en de kinderen  CONTRA   Mr. Hoite 

Hoitema tot Bolsward en Sibolt Frans als man en voogd van Syts Mirks dr. en voormomber 

over Jel Mirks dr’s weeskinderen en Haie Jenkis.  .. zoveel de clausule aangaat, …. Te 

zullen stadthouden bij subreptie verkregen te zijn en wijst partijen in factis in forma.  

379.          

30 juni 1606. 

Melchior Feites voor hemselve en Gosse Baukes als vader en leg. adm. van zijn kinderen bij 

Jisck Feites,  CONTRA Agge Feites.  In factis.. 

 

Pieter Dirks aan St. Anna Par.; impt in conv. en ged. in reconventie  CONTRA    Henrick 

Damus van der Mey; idem     .. te namptificeren 77 Dalers en overigens contrarie. 

 

Uupcke Gerkes burger in leeuwarden;   CONTRA Jelle Syurds te Deinum; ged   IN Factis. 

 

Joost Lenerds in Leeuwarden als door donatie het recht verkregen hebbende van Lenerd 

Dankes zijn vader en cessie en transport hebbende van Wypck Gerkes zijn moeder. 

CONTRA  Jr. Tyalling van Camstra   .. te compareren voor de commissaris; geen 

poincten. 

380.   

1 juli 1606. 

Fokel Wolters wed van Claes Tiara; Reqiurant in conv. en gereq. in reconventie CONTRA 

Pieter en Dr. Tyaard Tiara; en Dr. Dirck Lyuwes voorstander van zijn kinderen bij Catarina 

Tiara; en Dr Wilhelmus Velsius als voogd over Ene Tiara zijn huisvrouw, en in die qual het 

recht hebbende van zeker akkord opsichters regeerders en bewaarders, van de goederen van 

Claaes Tiara, en zijn defendenten;  in conv en reconv. Het HOFF cons de gereq. 

conventionis te gehengen en te gedogen dat de req. uit de jaarlijks opkomsten harer kinderen 

staande volgens het accoord d.d. 20 okt 1596; tot hun gereq. regering en administratie, bij 
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provisie heeft en ge…..  so daarin gepronuncieerd? Al haar bij fine van 19 maart 1605 ten 

processe zijn toegewezen, op te ruimen en in voegen deselve bij deselve sententie uitgedrukt; 

blijvende niettemin anders in waarde het gemelde akkord, ende stellende de kinderen als 

m………  selve na de orden worden gegeven  ende om redenen compenseert de kosten; En in 

reconventie recht doende partijen te compareren voor de comissaris….   POINCTEN   1. Wat 

huijsraden de gereq, ende haar man tijdens het overlijden van  Claes Tiara gehad hebben.  2. 

Wat perchelen vandien sedert verkocht, verstelled (!!) oft andersins of anders bij de executeur 

, haer, requirant afgehaald zijn. 3. Wie staande de echte enige perchelen van de huisraden in 

de overgelegde specificatie geroerd bij de executeur heeft doen halen oft anders in de 

betalinge van schulden heeft ontvangen. 4. En oft de schulden staande de echte oft te voren 

gemaakt waren, en bij wien. 5. Wat voor ende hoevele goeden van des Req. ingebrachte 

goeden staande echte, overgeleverd of in betaling van de geroerde ? schuldenn is gekomen. 6. 

Hoedanige instrumenten en van wat goederen die geeist worden . 7. ende oft de gereq. enige 

goederen onder haar heeft die raken de Req. tot de gereq, in hun regeringe stonden.  

381. 

Jacob van Loo Deurwaarder van de Comptoire, impt  CONTRA   Dr. Gabinus Foppens ende 

Claes Heres aan St. Anna Par.   .. het HOFF cond. de gedaagde om onder de Hove te leveren 

ende te brengen oft andersins de impt. te betalen de somma van 94 car. gld. Met de schaden 

etc.. 

 

Pier Pieters Sickema te Arum; impt  CONTRA    Wijtse Beyma te Franeker, als erfg. van 

Syurd beyma. Het HOFF cond. de gedaagde de brieven in questie te exhibreren; voor zoveel 

hij erfg. is van Syurd Wytzes Beyma, (ex ben. Inv.) zijn vader en zijn actie binnen 2 maanden 

te institueren; .. 

 

Gyelt Aeltses in Smellinger Oldegae, als wett. voorst. van Saak zijn dochter  CONTRA 

Wytse Aebles geass. met Alle Bennes en Alle Pieters zijn voormonden. In Factis. 

 

2 juli 1606. 

Oedske Gyelds w(onende) in de Noorderdrachten;  CONTRA   Minnerd Alles.  Te 

compareren voor Saeckema.  (POINCTEN op volgende pag)   382.   1. Oft iemand van de 

kinderen is minderjarig en wie? 2. Oft deselve enig recht aan de landen in q. heeft, 3. Oft 

iemand meer deselve landen gehypothequeerd zijn (heeft)? 

 

Thomas Broers wegens Elske Rienks dr. zijn e.h.; erfg van Rienk Tyerks, en het recht 

hebbende door scheiding en deling van de andere erfg.  CONTRA    Syu Pieterds dr 

Lyklema, als mediate erfg van Sentius Sentius, geres. diens proceduren. En Eeuw  Jans te 

Oostereind, gedaagde   .. de impt te betalen 130 g.gld; met 10 gelijke guldens voor interesten; 

en de vordere schaden en interesten etc…  

 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantie, Simon Bennerds dr; en Pibe Douwes m.e.v. van 

Clara, Simon Bennerds dr; en zij beiden als conj. Pers. van Uulck, Simon Bennerds dr.; hun 

zuster; alle erfg. van wln. Simon Bennerds; sampt Oene, Simon Bennerds hun overl. huisvr. 

vader en broeder, alle onder verband van goederen; CONTRA Jan Montes.  (383)    en 

Rixt Monte dr.; het HOFF cond. de ged. als erfg. van Monte Jans ende voor zo vele zij 

posesseur ten tijde van de instituie van de procedure zijn geweest; om de impt te restitueren 

ende te laten volgen 20 ½ pm lands, in de zate Te Bosch, ten processe uitgedrukt. Met 

vruchten, profijten en emolumenten, schaden etc… verklarende de impt. tot hun vordere eis 

betreffende de huizingen ne de schuur vooralsnog niet ontvankelijk..  

 

Tyepke Goverds en Anna Heres Tr. CONTRAMr. Regnerus Bras, adv. v.d. Hove.  In factis. 
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Min Otte wed. tot Mirns (?) CONTRA Johannes Sytses tot Balck. In Factis. 

 

Egbert Carstes Renneman, impt CONTRA Hugo Peters als man en voogd van Els 

Aarends dr. zijn huisvr; en Peter Hertmans als volm van Jan de Fray oft van der Beeck; 

koopman te Amsterdam; mede voor de crediteuren van Lucas Aarends binnen Leeuwarden.  

In factis.  

384. 

Lucretia  Denijs wed. van Aren(d) van Velsen, te Leeuwarden.  CONTRA  Hert Willems 

burgemeester van Sneek.  In Factis. 

 

Lenerd Adriaans te St. Anna Par. CONTRA Sake Abbema.  Het HOFF cond. de gereq. 

om de req. nopens de exchijsen van de taxatie van de schaden en interesten in de productie 

geroerd te laten ongemoeid, onder de presentatie van de req. bij zijn eis gedaan. En alle 

attentaten kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Gerben Jans tot Hallum en Wytse Rochus tot Raerd; als voorm over wln. Johannis Rochus 

nagel. weeskinderen bij wijlen Botke Reins in echte getogen. Onder benificie van inventaris 

erfgenamen van de vs. Botke.  CONTRA  Dr. Aede van Eissingha als voorm. over Peer 

Botkes nagel. weesknn. Uulke Peers en Willem Gerbrens als cred. van wln Botke Reins.  

.. niet ontvangbaar.. 

 

Hendrik Osenwolt, burger en koopman binnen Groningen; als last en proc. hebbende van 

Berend Hendriks aldaar; en c.d.r. voor Martien zijn huisvrouw.  CONTRA  Folkerd Pieters, 

Jan Claas, Tyard Taekes en Hendrik Engberts, als volm. van het dorp Burum.  In factis. 

 

385. 

Mr. Cornelis Sickes Nauta als voogd over Jouck Pieters dr. zijn huisvrouw, en vanwege een 

schuld last en proc. hebbende van Franske Pieters met cons. van Claas Simons haar man; erfg. 

ab testamento van wln. Hylck Oentzema.  CONTRA   Lyuwe Rinnerds tot Belckum, voor 

hem en intervenierende voor Edzart van Grovenstens grtm. van Menaldumadeel; .. In 

Factis. 

 

De Administrateurs van de geestelijke goederen tot Jorwert;  CONTRA 

Sibrant Waltha geëxcipieerde. In Factis. 

 

Ernst van Aylwa grtm. van Do. Dl. Oostzijde der Pasens.   CONTRA 

 

Douwe van Aylwa.  Te compareren voor Runia…. Geen POINCTEN. 

 

386. 

Schelte van Aebingha en Adam van Paffenrode als mannen en voogden van Jfrs. Gerland en 

Emerentiana van Frankena, en deze twee voor Sicke van Leauckema, Domheer te 

Osenbrugge. (Osnabrück)  CONTRA Tiete Peyma te Lyussens. Gereq.    Het HOFF 

cond. de gerequireerde te gehengen en te gedogen dat bij de commissaris gere(resolveerd) zal 

worden tot inventarisatie van de goederen in de sententie genoemd; en nadere apostille 

daarvoor gevolgd, in date de 9

e

 mei lestleden.. 

 

4 jul 1606. 

Marten Claes tot Sexbijrum, als voogd van Here ! Jelle dr. zijn huisvr. en c.d.r. onder verb. 

van goederen. CONTRA   Sipcke Sannes te Sloten, Inte Sipkes te Follega als vader en 

voorstanders van van zijn kinderen bij wln. H… ? Jaans dr; zijn overl. e.h.; uit de naam en 

vanwege Rouke Edis als voogd van Homck Jaens dr. zijn e.h.; erfg van Jaen Heres vs; en 
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voormond met Sipke Sinnes over Here Jelledr.  In factis.  

387. 

Jurgien Syoucke en Melle Sybrants en Enne Wijbrants u.n.v … CONTRA   Allard Feckes en 

Isbrans Aarends; interv. voor Jacob van Loo.  In Factis. 

 

Trijn Otte dr. wed. van Cornelis Aarends zn Jelgers, als moeder en wett. voorst. van haar knn. 

bij de vs. Cornelis getogen; geres. de proceduren. CONTRA     Andries Jelgers te Kollum; 

en Neeltien Douwes wed. Fonger Jelgers.  EN    Abbe Dirks tot Franeker; en Cornelis 

Hamkes tot Harlingen; voor haar en mede erfg. onder ben. v. inv. van Fonger Jelgers. 

 Te compareren voor de commissaris…. POINCTEN; 1. Oft Andries Jelgers een der 

gedaagden curator is geweest over Cornelis Adriaans orig. impt; en de authorisatie van dien te 

recouvreren. 2. Oft deselve Andries enige administratie van de impts. goederen gehad heeft.  

 

388. 

Pieter Anne Mennes als volm. van Oldetrijne, res. de proc. en actien bij Jan Cornelis als 

ontvanger gerestitueerd; applt.  CONTRA  Gosse Tierdts te Wolvega, geapp. In Factis. 

 

Jr. Schelte van Aebinge en Adam van Paffenrode voor hun huisvrouwen mede voor de andere 

erfg. van wln. Jfr. Anna van Frankena. CONTRA Jr. Hessel van  Hermana.   

..om de impt te betalen de somma 1534 g.gld; met schaden etc…  

 

Jouke Minnes te Olterterp applt CONTRA Hepke Fockens Grtm, v. Opst. en Gielt 

Douwes en Gosse Fockes op Langezwaag.  Het HOFF wijst partijen in factis en binnen 6 

weken peremptoir, ordonnerende en instituerende de ol…  Jelke Oentses de administratie 

volgende de Nederrechters fine; …..   ….. 

389. 

Anna van Tongeren wed. van Reinier Brandenburch, nu te Leeuwarden; voor haar en als wett. 

voorst. van haar knn.; en deze erfg van wln hun vader.  CONTRA  Dedde Sakes op het 

Heerenveen.  Het HOFF cond. de gedaagde de huizinge, schure en vordere annexen in de 

artikelen van de verkopinge ten processe overgelegd, nader gementioneerd aan de impt. onder 

de presentatien bij haar in conclusione libelli gedaan te passeren in conformiteit der selven 

artikelen beholdelijcken …  de somme van 10.254 g.gld als koopschat; mitsgaders haar nog te 

restitueren de strijck en wijnkoop en andere ongelden op de verkopinge gevallen en de koper 

ten laste gelegd; of haar andersins te indemneren….  

 

Gertrudis van Tongeren voor haar zelve en als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij 

wln. Andries Luities, haar overl. man in echte getogen.  CONTRA   Harmen Hendriks 

wonende op het Heerenveen. Het HOFF doende recht in reconventie ord. de ged. te gehengen 

en te gedogen dat in de koopschat haar in conventie toegewezen werde gededuceerd de 

somma van 72 car. gld; en 9 strs; of andersins aan de impt. te betalen.  

390. 

Marij Oeges, erfg. van Trijn Oeges haar zuster. CONTRA   Henrick Aarends te 

Witmarsum (?), Douwe Uulckes te Schettens, als gewezen curateur. Over de vs. Trijn.  .. met 

zijn presentatie te volstaan en de impt niet ontvangbaar.. 

 

Gerbrand Hoites wonend op het Nieuwland buiten Leeuwarden;  CONTRA   Dirck Pieters 

voor hem zelf en onder genoegzame satisfactie intervenierende voor Gercke Wijbes   

.. niet ontfangbaar.. 

 

Dr. Feddrick Inthiema en Jfr. Margaretha van Hesselingha e.l. impt.   CONTRA 

Jr. Syds van Botnia mede Raad van Staten en Jfr. Tets van Douma e.l; .. niet ontfanghbaar.. 

291. 
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Johan Gabbes burgemeester van Harlingen als m.e.v. van Hid Sipke dr. zijn e.h.; en c.d.r. 

CONTRA Sape Sijtses wonend bij Leeuwarden, als gewezen curator over de voornoemde 

Hid.  .. te namptificeren 105 g.gld.  

 

Frieske Rintses Req.  CONTRA Douwe Epema, grtm. van Hem. Oldephart en 

Noordwolde .   .. het HOFF op de versochte pervijsie condemneert de gedaagde om hangende 

de proceduren ten principale van alle attentaten van executie aff te houden en (veroordeelt 

hem) mede in de kosten van het proces.  

 

Ane Tyerks en Berend Dirks nom uxores  CONTRA De erfgenamen van Wopke 

Syurdts, en Sibbel Idts zn. voor hem en mede voor de erfg. van Ids Harkes.  

.. Het HOFF  taxerende de huren van de 21 pondematen landen gelegen tot Tserckwerd met 

de interesten vandien verschenen sedert de eerste mei 1598 tot de eerste mei 1604 op de 

somma van 284 g.gld; 22 strs. 8 penningen. Ende de landen van 6 pondematen 2 enzen lands 

gelegen tot Exmorra eensgelijks met de interesten vandien tot de somma van 77 g.gld 13 strs, 

8 penn.  Ordonneert dat de executie vandien haar voortgang zal hebben.. 

292. 

Ju Wopkes burger in leeuwarden; impt.  CONTRA  Anna Wijbe dr. wed. Pieter 

Hoochland(er) te Sneek, Jacob Pieters Hooglander aldaar; Jelke Pieters dr. huisvrouw van 

Coert Nederhof te Leeuwarden; en Elbrich Pieters dr. te Sneek.   Het HOFF verklaaart de 

impt voor 1/6

e

 part erfgenaam van Pieter Jacobs Hooglander, dienvolgende cond. Anna Wijbe 

dr. een der ged. om de impt. te leveren en doen hebben perfecte inventaris, onder ede gesteld; 

van de goederen bij de vs. Pieter nagelaten; en ten tijde van zijn overlijden ten sterfhuize 

bevonden. En van de selve de impt. te laten volgen de gerechte zesdepart onder aftrek van 

hetgeen bij de impt. ontvangen is. Met de schaden etc..; en overigens niet ontvangbaar.  

 

Frans Cornelis goltsmit en burger in Leeuwarden;  CONTRA  Tiete Peima te Lyussens.  

In factis. 

 

Merck Bonnes in der IJlst  CONTRA  Johan Martens Gravius ontvanger van 

Wymbritseradeel. In factis.  

 

Hinne Fongers wonend in het Ingaa (Tinga) onder de klokslag van Sneek.   CONTRA 

Auck Hantse dr. als erfg. van Hantse Fongers haar wijlen vader te Workum.  

.. doet teniet het vonnis van de N.R. en bij nieuwe sententie niet ontvangbaar… 

 

Marten van Naarden voor hem en Jfr Auck Donia zijn e.h.; c.d.r. onder verband van goederen;  

CONTRA Uulcke Piers.   Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek, onverkort zijn recht 

neffens de verrekende interesten. 

 

Mr. Hoite Hoitema, Sibolt Frans en Haie Jenkes ; meier van Hoitema vs.   CONTRA 

Hid (Fed?) Baucke dr. wed. van Aucke Gatses.  Het HOFF cond. de gerequireerde de 

keeften weder te plaatsen vanwaar die gehaald zijn te brengen en te leveren. En alle attentaten 

dierhalven gedaan, kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Aeltien Terwisga, wed. Asse Obbes in leven Grietman van Haskervijfga, voor haar zelf en als 

moeder en leg. tutr. over Breinu  (Reinu?) haar dochter bij wln. Asse Obbes getogen en c.d.r. 

CONTRA Aebe Ids zoon in de Dijken.    Het HOFF doet teniet het vonnis van de N.R. ; 

en bij nieuwe sententie … verklaart de opsegginge bij de appellant originaal impetrant gedaan 

in de 5

e

 6

e

 7

e

 en 8

e

 en 10

e

 artikel samt scheidinge en B… in de 9

e

 en 10

e

 positie overgelegd, 

wel en terecht gedaan te zijn; en dienvolgende cond. de appellant de sententie in conclusie ? 

ten libelle gedaan de geappelleerde aan de appellant onder volgende met de vruchten en 
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profijten sampt schaden en interesten te ontruimen en te laten volgen , mits betalende de 

geeiste 14 g.gld. en voorts niet ontvangbaar.  

294. 

Griet Quirijns dr. binnen Leeuwarden als erfg. voor de helft van Quirijn Gijsberts en 

Gerrijtien Epo dr. haar wijlen olders    CONTRA De erfg. van Sirck Folkerds, Jan Jans 

Wederspan als als cur over het weeskind van Rintie Luitiens bij Wendel Quirijns dr. in echte 

getogen, sampt Sytske Jans dr. wed. van Rintse voor haar zelven.  

 

7 juli 1606. 

Everd van Voort   CONTRA   Buwe Idsma gereq.  ..ongehouden te wezen de 

verzochte exhibitie van de baer, alhier wederom ad litum te contesteren; en belangende de 

surseantie ontzegt de req. zijn verzoek.  

 

Dr. Isbrand Ekis advocaat voor den Hove als het recht hebbende van Marten Dirks;    

CONTRA  Jfr. Auck van Donia te Bilgaard; onder verband van goederen en ren. Ben S.C. 

Vell. En …. Intervenierende voor Coert Nederhoff.  .. de impt. te betalen de zesde 

pennig van de verhoginge van de zate, bij Marten Dirks bij het uitgaan van de barnende 

keerse gekocht…. 

395. 

DOORGEHAALD: Philips van Tongeren….proc. hebbende van Pieter Cornelis op het 

Westeinde van Wolseijnd…..  CONTRA    Pieter Heres te Cornwerd…. 

 

Jacob Hoochlander als leg. adm. van zijn kn. bij Teed Poppe dr. hun moeder getogen; en res. 

in die qual de proced. van zijn overleden huisvrouw;  CONTRA 

Mr. Douwe Annes, Notaris en Postulant te Sneek; voor hem en c.d.r. voor zijn huisvrouw.  

Het HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet; 

ordonnerende dat de koop van de huizinge nog eenmaal geproclameerd zal worden over de 

kerk en het gerecht op de 9 sept aan komende; … en in de kosten. 

396. 

Orck Attes te Boxum als voogd en geauth. curator litium van Trijnke Alberts dr. zijn echte 

huisvrouw, en geads. met deselve.  CONTRA Tyepcke Romkes te Hallum als cur. over 

Trijnke Alberts ged.  In factis . 

 

DOORGEHAALD: Griet Quirijns dr …. Zie hiervoor op 394. 

 

Saack Ebe dr impt CONTRA Jacob Dyurres als voogd van Trijn Romke dr. te Steens, 

Jan Simons als voogd van Tet Romke dr; Cornelis Edes als voogd van Eelck Romke dr; 

Syuck Frans als voormomber over de jongste weeskinderen van wijlen Romke Tyepckes alle 

erfg. van deselve Romke.   In factis.  

397.              

8 juli 1606. 

Uuwe Wierds te Buitenpost als cessie hebbende van Tyebbe Simons voor de ene helfte en als 

cessie hebbende van Gerrijt Coenes voor de andere helfte die ook cessie hadde van Tyebbe 

Simons.  CONTRA Floris Isbrands voor hem en vanwege Claaske Isbrands van wege Claaske 

Luitiens zijn huisvrouw. 

.. het HOFF cond. de ged. vanwege Claaske Luitiens de impt als cessie hebbende van Tyebbe 

Simons te leveren de helft van 62 ½ g.gld; onde deductie van de helft van 31 g.gld; en 6 str 

daarinne geroerd; en voorts de ged. als cessie hebbende van Gerrijt Coenes te betalen de 

somma van 62 g.gld en 14 strs; alles met schaden etc.. 

 

Dr. Pieter Runia Rd. Ord. C.d.r. voor de mede erfgenamen van wln Jan Simons zijn vader, 

mitsgaders Abbe Sibolts (?) tot Luidlum voor hem en onder hypotheek van goederen de rato 
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caverende voor Jacob Agges als wett. voorstander van zijn kinderen bij Ida Sibolts.  

CONTRA  Willem Mennerts te Midlum.  IN FACTIS. 

 

Pieter Gerrits Camper Appellant  CONTRA Jan Mirks gedaagde.  In Factis. 

 

398. 

Gijsbert Wouters tot R…  als cur van de weesknn. van Gerrijt Wouters.  CONTRA 

Andries Jelgers te Kollum.   .. niet ontvangbaar.. 

 

Hylck Gerbe dr. wed. van wln. Johannes Sibes ? , voor har knn. en onder verb. v. goederen   

CONTRA  Jaen Reiloffs en Jan Jans;  .. met de gedane presentatie volstaan..  

 

DOORGEHAALD Jfr. Susanna van Meckema en Jfr Barbara van Ferfou,  CONTRA 

Jr. Frans van der List (??)  Geen dictum. 

399. 

Foppe Cornelis te Coudum  CONTRA Sibout Intses te Franeker.  .. niet ontvangbaar.. 

 

de 9

e

 Juli 1606. 

Tiete Peyma CONTRA  Schelte van Aebingha c.s ..ontzegt de impt zijn verzoek en cond. 

hem in de kosten.  

 

Gerbrand Dyurres, Botte Harckes, als geauth. cur. over de wezen van wln. Goslick Meinerds  

bij Aat Sicke dr. in echte getogen.  CONTRA  Menso Gratema voor hemzelven en als voogd 

van Hylck Cornelis dr. zijn huisvr. en onder verband van goederen de rato caverende; Gertien 

Jans dr. huisvr. van Jan Willems burgemr. in Harlingen, gesss. met deselve, Erasmus Grijff, 

Dr. Martinus Martend!s en Frans Johans zn. deurwaarder alle mede geprefereerde crediteuren 

van wln. Ryurdt Ockis  en Rixt Monte dr el.  IN factis.  

400. 

Hidde Wybrands burgemr. in Bolsward; voor hem en vanwege Het Wijbrands tot Alingawier; 

zijn broeder en c.d.r. CONTRA  Auke Poppes burger tot Wrkum, Tyal Alles tot Exmorra; 

voor haar en als tutr.v.d. knn.bij Jan Hans geprocr.   Te compareren voor de 

Commissaris van den Hve die hun zal verlijken indien hij kan ; indien niet hen zal informeren 

over zekere POINCTEN:  1. Wat goeden en schulden de Requirant vader hylcken aen Impck 

Oedses haar moeder heeeft gehad en ingebracht. 2. Hoevele goederen en ook wat lasten Imck 

hen moeder bij de vs tijd heeft gehad. 3. Wat goederen de echtelieden staande de echt zijn 

opgebroken en waar de penningen vandie zijn beheerd. 4. Wat lasten en schulden ten tijde van 

het versterven van wln.Wbrand Agges der req. vader zijn onbetaald als… geweest. 5. Wat 

goeden alsdaar tegens werden bevonden. 6. Oft daar geen beschrijvingen oft inventaris van 

zijn, en deselve te recouvreeren. 7. Waar de req. moeder in de eerste begevinge en uit 

pricipalen mee tevreden waren. 8. Hoe lange der req. vader dood zij geweest, ende zij na zijn 

dood bij haar monden zijn onderholden. 9. Uit wat bescheiden het leste accoord tusschen 

partijen hier in questie is gemaakt.  

401. 

Everd Gardijn burger in Leeuwarden als voogd van Wytske Adriaans dr. zijn huisvrouw, 

c.d.r.; CONTRA  Claas Jankes tot Wirdum voor hem zelve en u.n.v. van Griet Reiners dr. 

zijn huisvrouw.  ..te namptificeren 131 LL 3 st 4 penn. En ten pricipale in factis. 

 

Jfr. Susanna van Meckmans en Jfr. Barbara Haerens  impt  CONTRA   Jr. Frans van de Lijt 

(List?) ged. … ontslaat de ged van zijn arrest.. 

 

10 juli 1606. 

Gijsbert Jans en Auck Pieters dr. e.l. burgers in Leeuwarden, vanwegen Sytske , Gijsberts 
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voordochter, bij wln. Sytske Rienks in echte getogen  CONTRA  Jfr. Elisabeth Rattaller.  

Ged. Het HOFF doende recht ten principale cond. de ged de impt. te betalen 100 c.gld; met 

de schaden etc.. 

402. 

Olpherd Jans tot Pietersbierum als cessie en transport hebbende van Syurd Feckes en als 

m.e.v. van Ida Olpherds dr. en c.d.r. en en na gedane cessie aan Allard Jacobs burgemr. te 

Harlingen door gelijke cessie het recht van de vs. llard verkregen;    CONTRA   Griet 

Harmens dr. wed Lou Lous, voor haar zelve en als wett. voorst van haar kinderen. 

.. te namptificeren 100 g.gld. .. 

 

Ids Edes tot Grou, als mede cred. van Jencke Uubles, en Fop Hotse dr. en Uulke Jenkes en Tet 

zijn wijff;  CONTRA  Johan Martens als cur. over Jenke Uulkes. en Fop Hotse drs. sterfhuis.  

.. in handen van de commissaris te brengen de penningen het sterfhuis concernerende.. 

 

Hid Hide (!) dr. wed van Gerbrand Watzes Bockema; te Accrum.  CONTRA  Tyard Dyurres 

te Sneek, als mede erfg. van Rixt Aene? Dr zijn moeder door scheiding het recht hebbende 

van Rixt als mede erfg. van Aene  Syurdts haar vader. In factis 

403. 

Douwe Nijenhuis applt.  CONTRA  Claes Saskers.  .. niet bezwaard.. 

 

Jets Syurds dr. nu huisvrouw van Luitien Jans en c.d.r voor deselve.  CONTRA   Holdu Eeble 

dr. wed. van Douwe Mintses voor haar en haar kind, wonend te Garijp.  IN factis. 

 

11 juli 1606. 

Gertien Lykle dr. wed. Cornelis Lenerds Swartien voor hem zelven en als voorst van haar 

kinderen en c.d.r. voor Dirck Hendriks zn. Bugge, als last hebbende van Hendrick Dircks zn 

Bugge, zijn vader en Cornelis Michiels zijn zwager..  CONTRA  Rints, Jurgien Hoens 

wed. te St Anna Par.  IN Factis. 

 

Brecht Barends dr. bij cons. van Johannes Adriani, haar man  CONTRA   Jantien Boelema als 

erfg. ab intestato van wln. mr. Menno Gerritsma haar overl. man.  

In Factis. 

404. 

Fecke Hoites te St jac. Par. van impt van brieven van cessie;  CONTRA   Jan Hendriks burger 

en brouwer in Leeuwarden; Sibren Saeckles en Jacob van Loo.  ..ontzegt de impt zijn 

verzoek, en cond. hem in de kosten van de proceduren, tot s’HOFFs taxatie; ordonnerende 

hem op het schavot met defen….. op het Breyst (?) ten spectacule gesteld te worden, voor den 

tijd van een half uur.  

 

Mr Jan Lies (?)  CONTRA Fonger Damus Schellingwou, ged.   Te namptificeren 55 lb 14 

strs en 1 penning.. 

Claas Thomas en Engeltien Augustinus dr. e.l. te Haarlem, impt CONTRA   Aarend 

Martens en Elisabeth Henrick van Raad dr., e.l. burgers te Leeuwarden,  ..rejekteert de 

exceptie en cond. de ged. op de eis van de impt. te antwoorden.. 

 

Reiner Reiners ged. CONTRA  Willem Robijns impt.  

Het HOFF gehoord de eis van de Reqs. advocaat bij welken hij verklaard heeft zijn verzoek 

met communio vol….   ; verdaen te hebben restitueert de req. tegens verloop van tijd van 14 

dagen om zijn productie te mogen doen, ord. partijen voorts te procederen ten pricipale in 

state van wijzen te brengen, voor de eerste rechtdach en cond. niettemin de req. in de kosten.. 

405.   

12 juli 1606. 
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Trijn Jans dr. wed. Jacob Cornelis, impt CONTRA  Jan Jacobs te Elsloo. In factis. 

Voor de commissaris. 

 

Mr. Ocke Broersma suppoost van den Hove, CONTRA  Rennerd Rennerds te Grou, ged. 

..verstekt de ged. en houdende obligatie d.d. 14 juni 1605 voor bekend cond. de ged de impt te 

betalen 14 g.gld .. 

 

Tyaard Dirks burger in Franeker; als het recht hebbende van Joucke Taedes. Impt.        

CONTRA   Timen Obbes burger in Harlingen. ged. en gecontumaceerde. .. verstekt de 

gedaagde en het overgelegde instrument d.d. 14 jan 1605 voor bekend zijnde cond. de ged. de 

impt. te betalen de somma van 44 car. gld. ..  

14 juli 1606. 

Matheus Peters burger te Leeuwarden; impt. in conv. en ged. in reconv.  CONTRA  

Hendrick Willems wonend bij de Nieuwe Bildzijl.  ..te namptificeren 160 g.gld.. 

406. 

Jan Claes zn. te Ferwerd.  CONTRA   Tonis Tonis zn. cum uxore.   .. restituerende de ged. 

tegens verloop van tijd, gunt hem alsnoch drie weken… 

 

Jacob Simons gezworen bode van dezen Hove , als cur. over over de goederen van Dr. 

Augustinus Polman, absent zijnde en Oege Oeges en Sibe Jans geinteresseerde crediteuren 

van dezelve Polman. CONTRA   Aeff, Wilhelmus wed. in Leeuwarden.  Het HOFF zonder 

op de geponeerde expositie te letten verklaart de boeken ten processe gementioneerd 

haerlieden verbonden en gehypothequeerd te zijn, dienvolgens cond. de ged. de impt. te doen 

hebben en laten volgen oft andersinds ten achter te wezen te betalen; verklarende Jacob 

Simons niet ontvangbaar. 

 

Theus Pieters burger in Leeuwarden; als voorst. van zijn kinderen bij Anna Tyaards dr; zijn 

overl. huisvrouw, en univ. erfg van deselve en Tyaard Aarends cum uxore der kinderen grote 

vader en respektieve grote moeder, req. CONTRA   De kinderen en erfg van Jan Loo en 

Syouck Abbe dr. geass. Met Mr Martinus ten Hoor, hun cur. litis. Te compareren voor de 

Commissaris: POINCTEN: 

407. EEN(1) Bij wien van partijen of hun olders de pricipale rentebrieff der 46 g.gld en 14 

strs. bij Claes van Bourmania en Jfr. Adde Onsta aan Asmus Melchiors en Anna Hans dr. den 

15 juli 1568 is geweest, ten tijde van de scheidinge off accoord bij de gedaagde ten processe 

geëxhibreerd, van date den 12 febr. 1574. (2) Oft Ulrich Abbes of Jan Loo of hun erfgenamen 

de vs. rentebrief ooit gehad hebben, ende in cas van affirmatie van wien en in wat voegen zij 

de gemelte rentebrieff hadden bekomen, en waar zij deze hebben gelaten; ende zo die nog in 

wezen mag zijn, dezelve te recouvreren. 3. Oock te recouvreren de scheidinge ende volgende 

scheidinge of het accoord van 12 febr 1574. gedacht als gemaakt bij Dionysius Wyngie. (4) 

Oft Ulrich Abbes oft zijn erfgenamen verrekend, betaald oft anders voldaan hebben de 

kooppenningen bij hem als koper van de venen beloofd, volgens het decreet d.d. den 1

e

 

decembris 1575; Waarvan bij de impt. Copie geexhibreerd is. Ende in cas van affirmatie aan 

wien de selve kooppenningen verrekend zijn, betaald oft voldaan zijn en in wat voegen.  

 

Adriaan Hendriks Req. CONTRA  Balthus Ariaans applt. ..ontzegt de req zijn verzoek en 

cond. hem in de kosten.. 

408. 

Harmen Piers te Wirdum en Pieter Piers te Wijns als omen en cur. over Pieter en Dirck Claes 

zonen; impt CONTRA  Sas Hoeckes te Burum. Ged.  Verstekt de ged. en cond. hem in de 

kosten. 

 

Tyerck Feyes burgemr. te Leeuwarden  CONTRA  Feite Orcks en Trijnke Sipke dr. te 
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Weidum.   Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende de overgelegde 

instrumenten voor bekend, d.d. 29 mrt 1603 en 15 jan 1605 , cond. de ged. elk apart en voor 

het geheel te betalen 450 g,gld; met schade en interesten.. etc..; Voor zovele er geen interesten 

op de hoofdsomma mede verschenen zijn ende nog de helft van 267 g.gld  met schade etc;.. 

en verklarende de impt. tot zijn vordere eis niet ontvangbaar. Onverkort Aelke Jelke dr. de 

impt huisvrouw haar recht bij nieuwe instantie, zo zij vernemen zal.  

 

Elisabeth Jans dr. wed. van wln. Frans Jans tot Bolsward. CONTRA  Focke Wijms (?) mede 

tot Bolsward.  .. verstekt de ged. en cond. de gedaagde de impt. te laten ongemolesteerd, en 

alle attentaten kosteloos en schadeloos aff te doen.  

409. 

Dirck Claes zn. Impt.  CONTRA  Frans van Cammingha hopman over een vendel soldaten 

ged en gecontumaceerde .. houdende het overgelegde instrument voor bekend, cond. de 

ged. de impt. te betalen de somma van 1500 c.gld  met de schade etc… 

 

Dr. Suffridus Nijenhuis adv. v.d. Hove vanwege Claes Meyes (Meyis) zijn broeder en last en 

proc. hebbende van deze.  CONTRA Marten Eets (Eels?) te Lekkum, ged. 

Verstekt de ged; en houdende de overgelegde schuldbrief voor bekend d.d. 17 sept 1603 cond. 

de ged de impt te betalen 50 car. gld. 

 

Dr. Suffridus Nijenhuis,  CONTRA Willem Gerrits Biersteker te Sneek en Antie Syurds dr. 

e.l.  ged. en gecontumacerde  .. houden de overgelegde instrument voor bekend cond. de ged. 

om de impt. te betalen de somma vann 75 g.gld met schade etc.. 

410. 

DE EERSTE RECHTDACH NA DE GROTE VACANTIE IS GEWEEST DEN 2

E

 

SEPTEMBRIS 1606. 

 

Anna Dirks dr. impt CONTRA Matheus Seerps.   ..rejekteert de exceptie en 

peremptoir te antwoorden.. 

 

Douwe Berends burgemr. in Bolsward;   CONTRA   Adriaan Claas op’t Heerenveen. 

.. het HOFF restituerende de Req. tegens voorgaande dispositie cond. de gereq. om de req. In 

cas van appel toe telaten en hem prudente appellationis met de exceptien te laten 

ongemolesteerd; en cond. niettemin de req. in de kosten.  

 

Hans Ottes te Leckum; CONTRA Douwe Intses te Wijns.   .. te namptificeren 50 g.gld. 

 

Pier, Doecke, Watse en Sibble Anne zonen en dr. triumph.   CONTRA Lolle Piers.  

. het HOFF rejekteert de exceptie … binnen 14 dagen naastkomende; bij gebreke vandien 

verstekt hem van diminutien. 

411. 

Hans Douwes CONTRA Hero Schingen. ..om de brieven en stukken over te leveren, en 

voorts in de kosten.  

 

Henrick Joris en Jay Jobs dr. voor haar en onder hypt. van goederen, caverende voor de mede 

erfg. van Joris Adriaans.  CONTRA   Cornelis Henricks Celder aan St. Jacobs Par. 

 

3 sept 1606. 

Wijbe Pijters impt CONTRA Willem Jans c.s .. rejekteert de exceptie en peremptoir te 

antwoorden. 

Pieter Tyaerdts , impt CONTRA  Goycke Bruins en Dirck Jan bruins c/ux. 

..te namptificeren 100 g.gld.. 
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Peter Tyaerdts impt CONTRA Hypolitus Roeloffs Grietman v. Aengwerden voor hem 

en mede cav. voor de erfg. Van Roeloff Gerrijts res. de proc. bij zijn vader. ..te namptifceren 

112 lb. En ten pricipale in factis. 

412. 

Tyaerdt Taeckes Req. CONTRA Peter Roeloffs en Sibe Sibes. 

 ..gunt hem alsnoch de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen. 

 

Jan Willems Dilij; burger in Leeuwarden. CONTRA  Peter en Theotardus Tiara, als mede 

adm. over de goederen van wln. Claes Tiara, volgens zeker accoord. ..niet ontvangbaar.. 

4 sept 1606. 

Fedde Douwes tot Bolswarde en Gerrijt Jans op ter Schingen, als voorm. van het weeskind 

van wln. Dirck Rochus en Anna Dirks dr. CONTRA    Jacob Jans als cur. over Dirck Jans 

zijn broeders weeskind ; Joost Aris zn. als voorm. over de jongste kinderen van Jacob 

Cornelis en de vs. Jacob mede comparerende voor Auck Jetses; als gewezen curateurs over 

Jan Meinerts; sampt Seerd Andries zoon Smid; allen vanwege hun interesse voor Dirck 

Jacobs.   Het HOFF cond. de gereq. met de req. voor dr. Gellio Hillama voorg. comm. te 

procederen over de liquidatie van een ijders competentie en ten achterwezen; en de req. 

vooralsnog niet ontvangbaar voor zijn vordere eis.  

413. 

Andries van Hiddema   CONTRA Jfr. Auck Hoytema, wed. van wln. Ju Andringha, als 

geauth. tutor.(!) voor haar kinderen bij dezelfde man.  

.. zonder te letten op de exceptie, verklaart de gereq. met haar presentatie te mogen volstaan, 

en de req. niet ontvangbaar. 

 

Syurd Emkes  CONTRA  Jan en Uble Hinnes.  ..ontzegt de req. zijn verzoek en cond. hem in 

de kosten. 

 

Sijbren Wijbrands als man en voogd van Lijsbeth Wouters, req. CONTRA   Pietrick 

Wouters, geexcep. ..cond. de gereq. peremptoir te antwoorden. 

 

Jan Jellis voor hem zelven en Sasker Pieters vanw. Jouck Jelledr. zijn huisvr.; Sine Joukes uit 

de naam van Anna Jelle dr. zijn e.h.; allen als erfg. van wln. Jelle Jans.  CONTRA 

Geert Willems hoedemaker en burger in Leeuwarden als voogd van Jantien Here dr. zijn 

huisvr.  In factis binnen 6 weken. 

414. 

Mr. Wijbrand van der Horst, chirurgijn tot Harlingen; als last en proc. hebbende van Frederick 

van der Horst zijn broeder.  CONTRA   Anna Harmens dr. e.h. van Jelle Tyardts, te Belkum; 

onder verband van de goederen van haar man vs; en c.d.r. voor Jacob Jans. ..rejekteert 

de exceptie..  

 

Joachim Lubberts voor hem zelven als het recht hebbende van Gerrijt Bruch(erts?) als man en 

voogd van Auck zijn e.h. en samen erfg. van Lubbert Jacobs hun vader.    CONTRA     

Claas Hendricks geintervenieerd hebbende voor Jacob Sibrands applt.    In Factis. 

 

Auke Hylckes uit de naam van Loll Syurdts, Req. CONTRA  Wijbrandus Meppel predikant 

te Lutkewierum.  ..peremptoir te antwoorden.. 

415. 

Philips van Tongeren als geauth. cur over Gatse Hoppers goederen.   CONTRA 

Ferck Doedes te Wommels; Ryurdt Douwes aldaar; en Wijbren Bauckes te Hennaard.  

Het HOFF cond. de gereq. om aan de req. te restitueren ende laten volgen de percelen van 

goederen ten libelle genoemd; en henlieden resp. van Gatse Hoppers nadat hij prodigieues 

verklaard is, ontvangen in den selve noch in rerum naturum zijn, indien niet, de rechte 



554  

estimatie van dien te betalen; met de schade etc…; voorbehoudende de gereq. hun recht 

neffens hun schuld voor den interdictie van de administratie oft tot profijt van de voornoemde 

Hoppers opgeleverd. En cond. de gereq. in de kosten van den processe tot s’HOFFs taxatie.  

 

Abbe Dirks te Franeker, Fonger Dirks tot Lutkewierum; Cornelis Lamberts tot Harlingen; 

Eelck Lamberts wed. als vruchtgebruikster van Aelke haar dochter, als erfg. onder ben. van 

inv. van wln. Fonger Jelgers; haar wln oom; en in die qual. Het recht hebbende van Laurens 

Jacobs, voor hem en als wett. voorst. van zijn kinderen bij wln. Trijnke Stevens zijn overleden 

huisvrouw. Impt in conv. en ged. in reconv.    CONTRA   Jacob Arents tot Menaldum; in 

conv. en reconv.  ..te compareren voor de commissaris.. POINCTEN: 1. Wat Laurens 

Jacobs van zijn  moeder genoten heeft voor de cessie ende uit wat oorzaken hij deselve cessie 

aans zijn moeder gedaan heeft. 2. Door wat titel Fonger Jelgers deze actie bekomen heeft; en 

wat hij daarvoor gegeven heeft;  

416.   

7 september 1606. 

Douwe Tyaerdts burger binnen Harlingen, applt. CONTRA   Johan Harmens hem dragende 

volmacht van Steven Upkens te Groningen, ged. ..niet ontvangbaar.. 

 

Jan Isbrands geëxcipieerde CONTRA Cunira Bernardi  exc. .. de exc. peremptoir 

te antwoorden. 

8 sept 1606. 

Gerrijt Eeuwe( r)s Brongersma;   CONTRA  Oene Aesges.    In factis. 

 

Mr Franciscus Austrophorus secr. van Do. Dl. W-zijde der Pasens; als last hebbende van Pibe 

Jetses en Bre.. (Breu?) zijn e.h.;  CONTRA Melle Johannis nu wonende bij Dokkum; c.d.r. 

onder verband van goederen voor Fouck Douwe dr. zijn e.h.   .. te namptificeren 400 g.gld.. 

417. 

Claas Martens, burger in dockum   CONTRA  Tyemme Hillingh te Hantum als cur. o.d. knn. 

van Hecke Harmens bij Auck Hillingh in echte getogen; en mede caverende onder hypt. van 

goederen voor Romck Jangha zijn nicht. ..ontzegt de req. zijn verzoek; onverkort zijn recht 

bij nieuwe instantie. ….. 

 

Oege Oeges en Sibe Jans CONTRA Tetke Tadema     .. te namptificeren 500 g.gld.  

Dr Henricus Gualtheri  CONTRA Mr. Claas Can chirurgijn en burger binnen Leeuwarden. 

.. om de impt en triumphant te restitueren 53 g.gld 4 strs; 12 penn. Met schaden etc.. 

418.  

de 9

e

 septembris 1606. 

Cornelis Edes Feitema burger in Harlingen;  CONTRA Willem Meinerds tot Midlum.  In 

factis. 

 

Oenke Cleis wonende tot Echten, voor hem zelf en voor Jesel Rinkes huisvrouw zijn moeder 

en Waab Cleis dr. zijn zuster, met Wolter Hylkes haar man. CONTRA Joan Gelis secr. van 

Lemsterland.     Te compareren voor de voorgaande commissaris POINCTEN:  1. Oft de 8 

dagmad in kwestie onder de 9 dagmad in de jaren ‘11 bij Cleis Tijsssoon zijn aangebracht. 2. 

In cas van negatie, waar de gemelte 9 dagmad gelegen zijn. 3. Wie Cleis Tijsses stelle 

tegenwoordig gebruikt. 4. Hoevele hij daarvan contribueert en in reguard van hoeveel landen. 

5. Hoeveel dagmaden in de jaren ellif op Anna Heines stelle aangegeven zijn. 6. Hoevele 

dachmaden tegenwoordig onder Anne Heines stelle behoren ende verscillet worden (?) 7. Oft 

daaronder ook de acht dagmaden begrepen zijn. 8. Oft de ellif dagmaden in de 6

e

 artikel van 

de gedaagde positien gementioneerd,  lege landen zijn ende ende inden jare ellif mede voor 

maadlanden aangebracht zijn. 9. Te recouvreren de registers van Anna Tyards. (Tyurdts?)  
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DOORGEHAALD:  de proc. gen  CONTRA Eebel Jans en Frerick Wolters beklaagde.  

Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. En tot genoegzame cautie te allen tijden wederom te 

stellen ter somma van driehonderd g.gld ; reserverende de kosten. 

 

11 sept 1606. 

Cornelis Edes Feitema in Harlingen als proc. hebbende van Rutger Cornelis, Poorter der stede 

Amsterdam. Impt   CONTRA    Wijbrand Fetses voor hem en vanwege Syu Jacobs dr. zijn 

huisvrouw.  ..rejekteert de exceptie, en cond. de advocaat van de excipiente (J. Joachimi) 

erin, de kosten uit zijn eigen buidel te betalen. En cond. de ged. te namptificeren 86 lb. en ten 

principale in factis. 

420. 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantie, Sijmon Bennerds en Pibe Douwes als m.e.v. 

van Clara, Simon Bennerds dr.; zijn huisvrouwen zuster en c.d.r. voor de erfg. van Simon 

Bennerds en Oene Simons hun vs. huisvrouwen vader en broeder.  CONTRA   Gabbe Jans 

burgemr. tot Dokkum.  Rejekteert de exc. En de kosten bewarend tot het intendit der 

principale zake.  

 

Jantien Roeloffs dr. wed. van Wln Claes Sibrands als moeder en wett. voorst. van haar 

kinderen; en erfgenamen van deselve Claes; en geinst. de proceduren:  CONTRA   Wyb Frans 

dr. huisvrouw van Jan Cornelis tot Noordwolde.    Het HOFF verklaart de triumphant uit sake 

van de administratie in questie met de schaden en interesten vandien, behalve nu de landen op 

het ….  Deductie en dien doende te competeren de somma van 800 Phs gld; dat het proces 

zijn voortgang zal hebben; onverkort de gedaagde haar recht jegens Claes Carstes; en 

belangende de halve mudden op Steenwijkskamp of Hoge Esch; ord.partijen te compareren 

voor de commissaris;…… POINCTEN: 1. Oft Hillebrand Jans sedert 1569 op 

Steenwijkskamp enige mudden heeft daarinne verkoft of gebruikt; Wie de vierdehalve 

mudden sedert 1574 heeft gebruikt; 3. Oft Hillebrand Jans die niet heeft verkocht 4. oft 3 

schepel in het extract met met frucht etc.. van date 4 mei 1569 verhaald zijn ende (vande?) vs. 

4 mudden lands, in kwestie, indien ja, waar waar de resterende landen hem alsnu bevinden  … 

421. 

12 sept 1606. 

Dirck Gauckes als vader en wett. voorst. van Gauke en Eelck zijn kinderen en Jan Jans als 

man en voogd over Reinu Dirks dr. zijn e.h.   CONTRA    Saeckle Lieuwes en Lolck Barelds 

dr te Oegeklooster.  Het HOFF cond. de ged. de impt. te restitueren de fruchten, in kwestie; 

indien dezelve in rerum natura zijn; indien niet de rechte estimatie te betalen. En de intrest te 

betalen tot seggen van goede luiden.  

 

Claas Alberts burger binnen Franeker  applt.  CONTRA   Taecke Michiels  In factis binnen 

een maand. 

 

Dr Suffridus Nijenhuis Triumphant;  CONTRA  Heyn Lyuwes. ..rejekteert de exceptie, en de 

gedaagde de positien te beantwoorden. 

 

13 sept 1606. 

Peter Heres te Cornwerd, Req.  CONTRA Philips van Tongeren als last hebbende van Pieter 

Cornelis op Vlieland Westeinde   Het HOFF restituerende de Req. tegens verloop van tijden 

accordeert hem alsnoch de tijd van drie weken om zijn produktie te mogen doen. En cond. 

hem niettemin in de kosten.  

422. 

Tyebbe Jelgers burger binnen Dokkum;  CONTRA  Fokel en Uubbel Douwe dr. erfg. van 

wln. Tyam Aencke dr. hun moeder; resumerende de proceduren.  Het HOFF doet te niete het 

vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie en verklaart  de geappelleerden, originaal 
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impetrant….. niet ontvangbaar.. 

 

Peter Sipkes, rentmeester der stede Staveren voor hem zelf en als cur. over het sterfhuis van 

Jelle Ids zoon en Sijds Rijpke dr. CONTRA  Thomas Jacobs ged.   .. om in de handen van 

Benne Meinsme voorg. comissaris, Rd Ord. te consigneren 564 car. gld; met de schaden etc.. 

15 sept 1606. 

Taecke Jacobs tot Goutum bij Leeuwarden;   CONTRA  Albert Claas aldaar voor zijn e.h. 

.. niet bezwaard bij het vonnis van de N.R.. 

423. 

17 sept 1606. 

Matheus Peters burger in Leeuwarden, impt. en exc.   CONTRA Hessel van Feitsma te 

Hallum.  ..rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden; en 

reserverende de kosten tot het uiteinde der principale zake.  

 

Anna van Tongeren voor haar en vanwege Joachim haar zoon CONTRA Dedde 

Sakes. .. het accoord mag de req. dienen van intendit; des dat de ged. compareert voor 

Hillema binnen 8 dagen en cond. de gereq. tot de kosten van het incident. 

 

18 sept 1606. 

Sijurdt Sijurdts als erfg. ex test. Van Sicke Syurdts zijn broeder, Req. CONTRA 

Joannes en Douwe Hetses en Simon, Jouke en Nolle Hetses ijder in hun qualiteiten.  

..rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.. 

 

Allard Feckes c.s  CONTRA Sicke Tyardts c.s. .. alsnoch de tijd van drie weken om zijn 

produktie te mogen doen… 

424. 

Jfr. Barbara van Dekema voor haar zelfs en Mr. Gabbe Meinsma als last en proc. hebbende 

van Jfr. Lucia van Dekema; als erfg. van Hector van Dekema hun wln. broeder.  CONTRA 

Jr. Sicke van Dekema    HET HOFF  taxerende de schade en interesten tot de somma van 

1512 g.gld; 14 strs; ord. dat de sententie vs. zijn voortgang zal hebben.  

 

Anna van Tongeren wed van Reiner Brandenburch voor haar en als wett. voorst. van haar 

zoon bij de vs Reiner geprocr.  CONTRA Dedde Sakes. 

.. ..het HOFF cond. de ged om de impt onder haar verklaringe ende presentatien zo veel in het 

overgelgde concept als nader in de artikelen 39, 39, 47, 49 en 50; van de replieken gedaan de 

derdepart van 1254 g,gld; allerheiligen 1605 verschenen mits cortende 54 g.gld van strijkgeld, 

….. en nog 2 derdeparten van bovengeroerde somma tot allerheiligen 1606 en 1607 te 

verschijnen, met de schaden etc.. 

425. 

Merck Jensma impt CONTRA Haye alles. .. te laten ongemoeid en reserverende de kosten. 

19 sept 1606. 

Tyaerd Ulkes in Ypekolsga, impt  CONTRA  Frieske Rintses te Tyerkgaast. 

.. rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.. 

 

Nittterd Jenkes in Follega voor hem en als man en voogd voor Claar Pieters dr. zijn e.h.;  

CONTRA  Tyeb Ige dr. wed van Wijtse Douwes te Oosterzee, als man en voogd van Anna 

Syurds dr. mede erfg. van Syurdt Wolters zijn huisvrouwen vader.   Het HOFF cond Tyeb Ige 

dr, een der gedaagden voor de ene helfte en Wytse Douwes en Gabbe Gabbe Syurdts 

medegedaagde tesamen voor de andere helfte aan de impt. te betalen de somma va 100 Phs 

gld.; met schaden etc…..; Reserverende de vs Tijeb ende Wytse hun recht tegen Gabbe 

Syuurdts, …. En cond. Wijtse en Gabbe in de kosten…. 

426.   
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20 sept 1606. 

Hugo Pieters te Franeker als man en voogd van Els Aarts dr zijn huisvr.  CONTRA 

Otte Ottes  te Jellum als voogd van Elisabeth zijn huisvrouw. In Factis. 

22 sept 1606. 

Jan Martens Gravius in plaats van wln. Broer Hoitema; als cur. bonorum van Jencke Ubles en 

Fop Hotse dr. sterfhuis; in tijden e.l. te Smallebrugge; tr. en impt.  CONTRA 

Epo Heres en Mints zijn huisvrouw;    Het HOFF casseert de besomminge van de 

deurwaarder; onverkort de impt. bij nieuwe instantie zijn recht uit kracht van de cessie.. 

32 sept 1606. 

Edo Joost zn Wijarda    CONTRA  Hil Jans dr. cum socio.  ..restituerende tegens verloop 

van tijd, gunt de req. drie weken om zijn produktie te mogen doen… 

427. 

De gedeputeerden van de Stad Groningen en Omlanden Triumphanten; CONTRA 

Abelus Frankena en Margaretha van Naarden. Gecondemneerden. .. wederom te compareren 

voor Hillema … indien niet hem te informeren op de faicten… (geen POINCTEN) 

 

Jan van Minnaam (?) burger in Leeuwarden;  CONTRA  Peter, Elias en Maximilianus van 

Geel, zijdencramers binnen Amsteldamme; als omen en voorstanders van wln. Hans van Geel, 

hun broeders nagelaten weeskinderen. Het HOFF verklaart de ged. met zijn presentatie te 

mogen volstaan, en de req. bovendien niet ontvangbaar.  

 

Auck Wopke dr, wed. van Henrick Willems Velsius Tr. CONTRA  Schelte v Abingha.  

.. te compareren voor Hillema etc.. deselve met overroepinge van de andere geinteresseerde 

personen … voorts te informeren op de faicten… 

428. 

20 sept 1606. 

Aelke Terwisga wed. wln. Obbe Asses in leven grtm. v. Hasker5ga; als leg tutrix van Bernu 

haar dochter.  CONTRA  de gebuurte van de Jouwer in conv. en reconv.  .. cond.. De 

gedaagde in conventie te namptificeren de somma van 600 lb. 

 

Douwe Abbes te Lollum voor hem en als wett. voorst. van zijn kinderen bij His Taecke dr. 

CONTRA Marten Heres en Jetske Reiners dr. e.l.; burgers van Harlingen.   In Factis. 

 

M..is en Adriana Aarends dr. ab intestato erfg. van van Trijn, Aarends wed. hun moeder ;  

CONTRA  Aarend Frans zn Wabbels, als bij testament van wln. Jan Everds tot uitvoeringe 

dezes speciaal gemachtigd, en tot instantie van de legatarissen bij de Hove daartoe 

geauthoriseerd, resumerende en adproberende de proceduren bij wijlen Jan Everds 

gesustineerd.  .. doet te niet het vonnis van de N.R. belangende de alimentatie, …penningen 

en ol….van Everd Jans en bij nieuwe sententie recht doende cond. de gedaagde om aan de 

applt. Al het gene te betalen met de schaden etc…  

429.   

26 sept 1606. 

Peter Stellingwerff secr. over Hennaarderadeel, voor hem en Tyardke zijn huisvrouw, appt. 

CONTRA  Gerrold Doedes geapp.  In Factis.  

 

Claaas Thomas en Engeltie Naudustini dr. e.l.; wonende te Haarlem. In Holland CONTRA 

Aarend Martens en Elisabeth Henrick van Raads dr. e.l.; binnen Leeuwarden.  ..het HOFF 

cond. de ged. om de impt. te betalen de somma van 238 g.gld; 18 strs; met de schaden etc…  

mits daarinne deducerende het interest bij de gedaagde volgende de sententie bij de gerechte 

van de stede Leeuwarden gehad en geleden. En om redenen compenseert de kosten.  

27 sept 1606. 

Gerrijt Radijs CONTRA  Henrick Oldendorp.  .. te namptificeren 173 lb. 
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29 sept 1606. 

Johannes Hendriks voor hem zelf en mede als last hebbende van Benne Bruins, Sine Sijnkes, 

Uupke Foppes, Imme Harincks, Jan Hebles, Brintse? Reins, Sijnke Jobs; Toenke, Sybrens 

wed; Hamme Gerrijts, Claas Jans; Jan Aukes; Mirck Jansz; Marten Rinkes; Hobbe Jans; en 

Eeuwe Claas alle medeingezetenen van den dorpe Delfstrahuizen. (430.) CONTRA 

Fetse Annes voor hem zelf en als volmacht van Rommert Mirks en Gaucke Rentses als man 

en voogd van Meinu Mirks, erfg. van Mirck Pieters; in leven gewoond hebbende te 

Delfstahuizen, en Johan Gelis secr. van Lemsterland; voor hem zelf en als last hebbende van 

de gebruikers aan de Langelille; (te ?) Echten en Schoterzijl wonende.  IN FACTIS. 

 

Mr. Gerrijt Hardomans suppoost van den Hove voor hem zelve en voor Trijn Hendriks dr. 

wed. Jan Sytses; CONTRA Trijn Jonge dr. wed Simon Gerrijts.   .. het HOFF cond. de ged. 

om de impt. onder zijn gedane presentatien te betalen de somma van 29 g.gld…. 

 

Holle Syurdts voor hem zelven en als mede gelastet zijnde van de crediteuren, van Gatse 

Pieters, en Sytse Sinnes, dr e.l ; CONTRA  Hilbrand Jacobs en Martien e.l.;   In Factis.  

431. 

Jan Jans Haiema als medecrediteur van het sterfhuis van Rijenck Lyuppes impt. CONTRA 

Jacob Dyurres als voogd van Trijn Romke dr. zijn huisvrouw in den dorpe Steens; Jan Simons 

als voogd van Tet Romke dr ; Cornelis Edes als voogd van Eelck romke dr. hun huisvrouwen 

en Syuck Frans zn. als voormomber over de jongste weeskinderen van wln. Romke Tyepkes, 

hun vader; resumerende de procedures bij hem gesustineerd en Ale Bruchts, secr. van 

Wonseradeel;  Het HOFF verklaart de baar in kwestie executabel; en cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van 74 gar. Gld 5 strs; met schaden en interesten etc; … en de kosten op de 

verbalen gevallen te guaranderen… 

30 sept 1606. 

Trijn Hessels, wed. van Willem Willems burger in Harlingen, als wett. voorst. Van Willem 

haar zoon,  CONTRA   Taecke Alberts schoenmaker te Leeuwarden.  

432. 

Anke Sibe dr , huisvr van Peter Jans te Bozum; gewezene huisvrouw van Anne takes in leven 

gewoond hebbende te Tirns, en Pieter Jan exchijsmeester van Baarderadeel; als geauth. cur. 

Over Auke Annes (?) CONTRA   Take en Rinke Annes zonen te Folsgare, en Cornelis 

Douwes sampt Hessel Feitses als curatoren over de weeskinderen van Anne Taeckes en 

Syurdke Syurds .   Het HOFF verklaart de baar van 16 april 1602 ten processe overgelegd 

executabel; dienvolgens cond. de ged. om aan Anke Sibe dr. een der gedaagden te betalen 375 

g.gld; met de schaden etc…; onder de deductie van 200 in den 1

e

 en 77

e

 van de artikelen 

genoemde 19 g.gld en 6 strs; mitsgaders de helft van de onkosten bij deselve baar, haar 

impetrante…. ten laste gelegd; behoudens nochtans …. de impt. Neffens de verg….  77 g.ld 

als de gedaagde aangaande de selve 27 g.gld; in den 7

e

 artikel van de gedaagdes positien 

gementioneerd; hun recht tegen Fedde Sibes; endeselve zijn defensien ….. ende voorts recht 

doende op de eis van Peter Jans in zijn qlt. cond. de gedaagde onder verklaringe en presentatie 

in de 9

e

 en 10

e

 artikel van de replijk gedaan om aan deselve te betalen 250 g.gld met de 

schaden etc.. 

 

Jan Cornelis Meullenaar te Driesum; impt CONTRA  Sytse Fockes en Willem Jans, als 

voorm. over de weeskinderen van Kempe Wopkes. EN  Gerrijt Radijs deurwaarder van den 

Hove en Hert Pieters tot Collum.  Het HOFF cond. Hert Pieters een der gedaagden de impt 

te betalen de somma van 58 car. gld; en 13 strs; bij hem als reste van verschoten penningen en 

nog volgens de artikelen 6 gelijke guldens; met de schaden etc…; en in de kosten van het 

proces; verklarende de impt tegen Sytse Fockes vooralsnog niet ontvangbaar en tegen Gerrit 

Radijs (zeker) niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.  

433. 
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Lyuwe Henricks voor hem en onder verband van goederen c.d.r. voor Hille Jans dr. zijn 

huisvr. CONTRA  Jacob Aarends te Beetsterzwaag.   ..niet ontvangbaar.. 

 

2 okt 1606. 

Dr. Wilhelmus Velsius als curator van Agatha Velsius; erfg. van Wilhelmus Velsius hun 

vader; en Jfr. Imck van Geel, wed van deselve Velsius.   CONTRA   Doede van 

Syercksma. … niet ontvangbaar..     

 

Claas Dirks tot Nijkerk in  Dongeradeel als in plaatse van wijlen Sibe Baukes geauth. cur. 

Over Geert (Griet) Gercke dr. zijn stiepdochter.   CONTRA   Imck Jacobs dr. wed. van Sibe 

Bauckes; voor haar en haar kinderen bij de vs. Sibe.   Het HOFF verklaart de gereq. met de 

overgelegde rekeninge so vele de ontvang aangaat te mogen volstaan; en de req. daarenboven 

niet ontvangbaar; en voor Lieuwe van Jukama Rd. Ord. tot sluiting van de rekeninge te 

procederen. 

434. 

Barber Schelte dr. wed. van Reiner te Reidshuis te Metslawier, impt  CONTRA    Wobbe 

Seerps aldaar, c.d.r. voor Ilck Jaspers dr. zijn huisvrouw; ged. en Ritske Ritskes hem gevoegd 

hebbende voor zijn interessen.  ..te namptificeren 45 g.gld.. 

3 okt 1606. 

Henricus Oosterwold burger en koopman in Groningen, als last en proc. van Berend Henricks 

medeburger. aldaar; en c.d.r. voor Marithien zijn huisvrouw.   CONTRA 

Folkerd Pieters , Jan Claes , Tyard Taeckes en Henrick Engelberts als volm. van het dorp 

Burum.    Het HOFF holdende de playdoyen aan de excipienten zijde voor geconcludeerd 

rejekteert de exceptie en dus peremptoir te antwoorden.  

 

Pieter Dirks aan St Anna Par. Imt en ged in conv en reconv. CONTRA   Hendrik Damus van 

der Mey, idem.    Het HOFF doende recht ten principale cond. de ged de impt. te betalen 77 

dalers en 15 strs; met schaden etc..; en in reconventie niet ontvangbaar.. 

435. 

Jan Bonteman voor hemzelve en Jan Stoffels als man en voogd van G(e)ertien Bontemans 

zijn tegenw. huisvrouw, en last en proc. hebbende van Marithien Bontemans, huisvr. van 

Claas Jans, ex testamente erfg. van Cornelis Willems en Marithien Jans dr.; hun overolders; 

en immediate erfg. van Liolt (?) Jans dr. hun overl. moeder, aplt. CONTRA   Steven 

Willems op het Bildt. In Factis. 

4 okt 1606.  

Auck Tyalles Epema impt  CONTRA dr. Sibrand van Siccama  In factis. 

5 okt 1606. 

Wolphard van Lezaan Grtm v. T.t-dl; aplt CONTRA   Aarend Pieters burger binnen 

Leeuwarden.   Niet bezwaard door het vonnis van de Neder Rechter. 

NOTA: 

ALZO Tet Jelle dr. e.h. van Jacob Jeppema desen Hove bij requeste te kennen gegeven en 

door informatie op haar aangeven genomen gebleken is dat de voornoemde Jeppema zich 

dronken drinkende en andere ongeregeldheden gecontinueerd heeft het concept en de 

artikelen in augusto 1604 geconcipieerd, en de privisoire somme van de vs. Hove in date den 

15

e

 juli 1605 heeft de voornoemde Jeppema …. En belast hem mits dezen wederom bij 

pervisie te reguleren naar de dispositie ende hoevele hem gedaan  den 12

e

 febr 1603; ende 

dienvolgende hem Q… latijnse reeks termen…. Et cohabitationem van de voornoemde zijn 

huisvrouw te onthouden tot nader dispositie van den Hove (vanaf?) 6 okt 1606.  

436. 

Andries van Hiddema req. CONTRA  Sipcke Claas zn en Aaff Jans dr. e.l. te Wijnaldum; 

rejekteert de exceptie en dient te antwoorden …. 
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Wijbe Doitses als man en voogd van Anna Jans dr. zijn e.h.; te Niawier;  CONTRA 

Tseets Claas dr. e.h. van Jacob Jans  te Holwert. Met consent van deselve haar man. 

..verklaart de gereq. ongehouden op de eis van de impt. te antwoorden.. 

 

Wijbe Jacobs Burgemeester tot Franeker Paulus Gemmeinich secr. aldaar; als gecommitteerde 

van de magistraat der Stede Triumphant. CONTRA   Hans Erix burgemeester in Harlingen, 

als Olderman van het Veerschippers gilde, en Joachim Pieters en Hylke Sibes als mede 

f…ners van het zelve Gilde; als last en transport hebbende van de andere Fru…ers ende 

bevind? hebbende van het gilde, met consent en zoveel nodig geadsisteerd met Allard Jacobs 

burgemeester vanwege de Havenmeesters en …. Van de stede Harlingen.     HET HOFF ord 

partijen te gedogen dat de requiranten personen ter (437.) waardije van 18 car. gld aan waren 

ende koopmanschappen hen bevracht hebbende in conformititeit van de Fine in kwestie 

mogen varen, het zij de vs. waren en koopmanschappen tot Franeker oft elders … ende aldair 

mede te brengen en sol de schipper met verklaringe van sulks mogen volstaan; des wordende 

namaals bevonden kwalijk verklaard te hebben, dat hij voor breucke zal betalen ten profijte 

van de Hand(els) schippers 6 car. gld te elken male als kwade verklaring zal zijn gedaan; 

verklarende vs. Sententie tegens de gedaagde executabel en cond. de gedaagde alle attentaten 

daar te boven gedaan kosteloos en schadeloos af te doen, en aangaande de vorderen eis … te 

compareren voor Hillema  POINCTEN 1. Op wat wijze de req. te voren mensen, waren ende 

goederen voor Harlingen met hun schepen van Utrecht, Haarlem, Leiden en andersins 

behalven Amsterdam en Eckhuisen hebben gevoerd. 2. Oft de Req. geen gebruike oft recht te 

voren hebben gehad so binnen als buiten Harlingen menschen, waren en goeden in te nemen; 

en over te varen naar de vs. plaatse. 3. Oft de gereq. aangaande hen veerschippers voor ander 

bescheid hebben als de artikelen in den processe geroerd.  

438. 

Den 7

e

 oct 1606. 

Gerrit Radijs deurwaarder van dezen Hove  CONTRA  Hert Pieters.   Het HOFF gehoord de 

eed van de impt ter versterkinge van zijn aangeven gedaan, taxerende alle de impts pretentien 

tot de somma van 76 car. gld. 6 strs; cond. Douwe Abbes een der ged. om deselve somma aan 

de impt te betalen; des dat de impt hem …. Tegens de eerste koper nopens de zestiende 

penning, cond. de ged in de kosten van de procedure gevallen; en verklaart de impt. tegens de 

mede ged. Hert Pieters niet ontvangbaar.  

 

Johannes Bernardi burger in Leeuwarden; als last en proc. hebbende van Jan Columbier, en 

Michael de Bohemio Burgers van Frankfort, als geord.executeurs van het testament van 

wijlen Willem Walcourt, en Fancina Focq; zijn nagelaten wed, en mede vanwegen Jacob de la 

Faye als mede erfg. van de vs. echtelieden hun testament.  CONTRA  De gedeputeerde staten 

van Vrieslandt; Het HOFF voorbijgaande de exceptie taxeert de schaden en interesten 

ter somma van 3003 car. gld; een stuiver; ordonnerende dat de vs. somma haar voortgang zal 

hebben. En om redenen compenseert de kosten.  

439. 

Lyuwe Hieronimus te Britsum, voor hem en zijn huisvrouw,   CONTRA  Watse Ellens, Dirck 

Claas , Everd de Gardijn, Claas Jenties, Syoucke Jans en Jfr. Helena van Bunau, gereq. Het 

HOFF taxeeert des reqs. pretensien van de melioratie nopens de EE –slattinge van 18 pond 

(libra) de slattinge van Corniumer Meer voor de 28 pm fennnen tesamen voor 3 pond; ende 4 

pondematen bouwland voor 10 stuivers, van 5 pm nieuwland, 8 strs; het beslatten van 15 pm 

op het noordereind tot 1 pond 9 strs; en op het zuideinde van hetselve tot 15 strs ; het slatten 

aan de kamp op het oldeland tot 4 pond 8 strs; voorbij het Oldlandsweg tot 8 pond op de 

oosterzijde van de venne, tot 9 pond 18 strs; op het zuid van de venne 1 pond 18 strs; de dong 

over het bouwland bij huis gebracht 4 pond; van eerde rijden en slechten op hetselve mede 4 

pond; het slatten van 5 pondematen op te Meenschar, 2 pond de ruighscharne, hecken en 

heckstecken(?) bepalinge en beplantinge tot 50 pond en voor verbeteringe van dammen en 



561  

anders 18 car. gld;  Condemneert vervolgens de gerequireerde respektievelijk een ieder van 

hen quote van de voorgemelde percelen aan de req. te betalen met de schaden en interesten en 

melioratien vandien, en tot zijn vorderen eisch niet ontvangbaar.  

 

De Procureur generaal  CONTRA    Jr Schelte van Aebingha als man en voogd van Jfr. 

Gerland van Liauckema; zijn huisvrouw en Adam van Paffenrode als voogd van Emerentiana 

van Liauckema, zijn huisvrouw, Jr. Tyalling van Camstra tot Pietersbierum als erfg. van Jfr. 

Syouck van Liauckema zijn moeder, en Jr. Hessel van Hermana en Tiete van Peima.  

HET HOFF houdt het proces aan de gedaagden zijde voor geconcludeerd, cond. Schelte en 

Adam vs. en Tiete van Peima mede ged.; om de impt exhibitie van de scheidinge in den 

processe gementioneerd en mede in de kosten; en de vordere eis niet ontvangbaar. 

440. 

Jfr. His van Hermana gereq. Contra   Frans van Eemingha, Haringh van Sytsama; als voogd 

van Hid van Eemingha zijn e.h.; Sytse van Dekema als voogd van Jfr. Ag. van Eemingha, 

zijhuisvrouw, erfg. van Wick van Hermana hun moeder.    Het HOFF rejekterende de 

exceptie cond. hem peremptoir op de eis te antwoorden; en voorts te procederen na de stijl en 

ordonnantie van dezen Hove; zonder dat neffens hierdoor deselve in conventie ger…. op het 

verhinderd sal mogen worden; reserverende de kosten.. 

 

Lyuwe Allerts   CONTRA  Sible Idts zn   In Factis. 

 

Gerrit Radijs, eerste deurwaarder van dezen Hove;   CONTRA   Doitse Ritserds binnen 

Leeuwarden.   .te betalen 8 car. gld..  

441. 

Doorgehaald Jfr. Susanna van Meckmans als last hebbende van Jfr. Emerentiana van 

Grombach haar moeder..     vervolgd door:    Jfr. Susanna van Meckmans mede erfg. van wln 

Scipio van Meckmans, haar vader    CONTRA Frans van der Hijl, voor hem en als voogd 

van Barbara Heren…? , zijn huisvrouw,  ..te namptificeren 200 rijksdaalders…  

 

Jfr. Susanna van Meckmans als last en proc. hebbende van Jfr. Em. Van Grombach; haar 

moeder en met deze geadsisteerd;  CONTRA   Frans van der Hijl, voor hem en voor 

Barbara Heren.. ? zijn huisvrouw;    Te namptificeren 30 rijksdaalders.  

 

Jfr. Barbera van Hornen ?  CONTRA Frans van der Hijl. In factis. 

442. 

Gerben Gerbens te Wirdum als voorm. over het minderjarig weeskind van Haie Epes, Allard 

Haies genaamd.  CONTRA Tyard Epes te Bolsward,    .. niet ontvangbaar.. 

 

Syouckien Mellema (Mollema?) en Lieuwe Mellema  CONTRA   Andries van Hiddema  

Het HOFF cond. de ged. onder de presentatie en verklaringe bij hem in den 14

e

 artikel van 

den antwoorden gedaan  om hem te laten authoriseren curatorem tot en over de reqs. 

goederen, in den lot cedullen ten processe copielijk overgelegd en particulierlijk 

gespecificeerd.  

 

Haie van Roussel Rd. Ord. in dezen Hove; als last en proc. hebbende van Jfr. Jel van Aelwa 

wed. wln. Gemme van Burmania  zijn schoonvader. CONTRA   J. Wpke van Burmania.  

In Factis. 

443. 

9 okt 1606. 

Mathaus Peters impt. en Hessel van Feitsma ged.  Het HOFF cond. de ged. om de impt. te 

betalen de somma van 2200 car gld. met de schaden etc..; onverkort de ged. recht tegens de 

erfgenamen van wijlen zijn huisvrouw; .. 
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Frieske Obbes en zijn huisvrouw; appl;  CONTRA   Arentien Ringers geass. Met Ulke 

Galis haar man .. niet bezwaard.. bij het vonnis van de N.R.    

 

Doorgehaald : Jacob van Loo  CONTRA..  en veranderd in: 

Jacob van Loo deurwaarder van de Compt….CONTRA    Anna van Tongeren, wed. Reiner 

Brandenburch, voor haar en haar kind en Hypolitus en Gerrit Roeloffs Crack, op het 

Heerenveen als mediate erfg. van Cornelis Crack hun broeder.   Het HOFF cond de ged. om 

de impt. te betalen de helft van 50 dalers 8 strs; en de helft van 59 car. gld 9 strs; volgens de 

sententien en taxaties ten processe vertoond; met de schaden etc.. 

444.   

11 okt 1606. 

Henrick Oldendorp  CONTRA  Hector Aikema  …alsnoch de tijd van drie weken om zijn 

nproduktie te mogen doen. 

 

Lambertus Adrianus als volmacht van Tyerck Pieters Teetlum en de goederen en actien bij 

hem geabandoneerd; CONTRA  Syouck Aijsma, wed. van Doeke Teetlum in leven Proc. 

Generaal in deze Hove.  

13 okt 1606. 

Mr. Aocke (!) Broersma voor hem en zijn kinderen en mede vanwege zijn broers en zusters; 

en haar kinderen; als gesubstitueerde en fideicommissiaire erfgenamen van Mr. Menne 

Broersma.   CONTRA   Jantien Boelema; wed. van Mr. Menne, erfg. ab. intestato van haar 

kinderen.  Het HOFF ord. Mr. Ocke Broerma als ……. te doen hebben, behoorlijke 

inventaris van alle rentebrieven en stukken bij Mr. Menne achtergelaten; en te exhibreren de 

boeken en rollen bij hem gemaakt van de schulden en salaris alleszins voor sovele deselve bij 

de ged. zijn ontvangen; sedert de dood van haar lest verstorven kind gehad, ende daaraf samt 

van alle andere goeden van deselven zijnen broeder (445) met de impt. te nabij beholdeliken 

staat; om de helfte van de opkomsten derselven tot onderhoud van 2 studenten volgens de 

dipositie geconverteerd te worden, zo en als behoren zal. Verklarend de eisers niet 

ontvangbaar, ook niet op goederen van vader en ooms.  

 

Trijn Jonge dr. wed Simon Gerrijts; applt;  CONTRA  Aarend Martens intervenierende voor 

Wibrand Ebes wachtmeester der stede Leeuwarden.  .. doet te niet het vonnis van de 

N.R. en cond. de geapp om onder de gepresenteerde cautie de penningen ten processe 

uitgedrukt aan de applt. originaal te restitueren. … 

 

14 okt 1606. 

Mamme Everds nom ux.; ende mede als erfg. van Simon Reiners zijn huisvrouwen broeder; 

triumph.  CONTRA Dirck Frans gecond..   Het HOFF ord. dat de executie van de voors 

sententie haar voortgang zal hebben; nopens de helft van Anna Wopkes goederen tot profijt 

van de triumphant ter sooma van 752 g.gld; 7 str en 6 penn; met de fruchten etc; … onder 

deductie van de vierdepart van 70 g.gld; gelijk de tweede parten  verklarende de impt voorts 

niet ontvangbaar; …. (veel verbeteringen en doorelkaar geschreven)  

446.   

15okt 1606. 

Harmen Harckes mede Gedeputeerde der Staten van Vriesland; Wijbe Agges burger in 

Leeuwarden; als mede crediteuren van Pieter Rienks zn Peins (?)   CONTRA 

Dirck Isbouts brouwer te Delft.  Te compareren voor de comissaris… POINCTEN.1. Oft 

wijlen Peter Rieks zoon Pans (Peins?) ten tijde van de rekeninge en het passeren van de 

bescheiden ten processe geroerd niet mismoedig is geweest. 2. Clagende so hij betalen solde 

dat hij daer moste uitgaan en zijn andere crediteuren des oock wilden rekenen. 3. Oft de geapp 

hem zulks afraadde. 4. Ende in wat voegen de rekening geschiedde, en de vorige ad notulem 
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of specificatie uit der gereq. rekenboeck te recouvreren.  

 

Hans Johannes, deurwaarder van deze Hove, als cessie hebbende van Aarend Wabbes; impt. 

CONTRA  Hibbe Feddes als man en voogd van Stijn Gerbrans dr.; zijn huisvr.   ..ontzegt de 

impt. zijn verzoek…  

 

Rombertus Thomas rentmeester der stede Bolsward; vanwege de stad, mitsgaders alle 

ingezetenen van dieperda Hem gesurrogeerd in plaatse van wln. Gatse Sijtses, en Ulke 

Bernardi impt.  CONTRA Wigle Sipkes en Watse Johannes  (447) 

gesurrogeerd in plaatse van Douwe Reins in leven volm. van Wommels en hij daar landen 

buitendijks hebbende, exempt Hessel Aarends, Gerrijt Doedes en Sibrant Anskes, res de proc. 

bij de vs. Douwe gesustineerd. .. niet ontvangbaar… 

 

Jacob Taecke dr. wed. van Allard Jans te Sloten CONTRA  Jan Jelmers en Schelte 

Martens te Staveren; als geauth. tutores over de weeskinderen van Allard Jans in leven 

gewoond hebbende te Staveren.    Het  HOFF cond de gedaagde om de impt. tot onderhoud 

van haar twee kinderen de jaarlijkse inkomsten van haar mans nagelaten goederen, reeds 

verschenen, en noch te verschijnen te laten volgen met de schade etc… 

448. 

Gerrijt Dirks wonens op het Nieuwland, als conjuncta persona en onder verband van goederen 

de rato caverende voor Claas Dirks zijn broeder; te Nijkerk; Dirk Claas zn. voogd van Imck 

Dirks dr. zijn zuster, mede erfg. van Jantien Hermans.  CONTRA  Sijurdt Tyepckes te 

Dokkum, vanwege Dieuwe Gerrijts zijn huisvrouw, en Heert Tijss te Goutum, vanwege Jel 

Jans dr. zijn huisvrouw;  In Factis. 

 

Menne Lyuwes Mollema en Mr. Hermanus Doman als cur. over de goederen van Allard Ottes  

CONTRA Otte en Jan Allards als cur. over Uulck Siole dr.  ..rejekteert de exceptie en 

peremptoir te antwoorden. 

 

Jfr. Clementia van Hoitema; wed. Igraem van Achelen nu erfgename; en mede in aanzien van 

haar ingebrachte penningen, door scheidinge het recht hebbende van de erfg. van haar wln. 

man; ende sovele nood mede van Jfr. Ida van Achelen haer dochter, als het recht hebbende tot 

alle goederen van haar wijlen haar man, Ida’s vader, hier te lande zijnde.  CONTRA  

Roeland van Achelen, ged. en geëxc.     Het HOFF rejekterende de exceptie … peremptoir te 

antwoorden…  

449. 

Willem Robijns te Deinum  CONTRA   Pietrick Pieters dr te Leeuwarden; en Reiner Reiners 

(Rennes?) tot Gietserk.  Het HOFF cond. de ged. om bij pervisie voor de onderholdinge 

van het kind in het proces gemeldt, 2 jaarlijks zo lang het bij de impt. is onderhouden, aan de 

impt. te betalen 33 g.gld; onder deductie hetgeen daarop betaald is; onverkort zijn recht; en 

tegen Pietrick Pieters niet ontvangbaar. 

 

Jelle Corneleis als cur. over Griet (Geert?) Taecke dr. zijn huisvrouw, in Leeuwarden. 

CONTRA  Poppe Hans  te Sneek en Peter Jans wonende te Bozum.   In factis. 

 

Hylcke Jans te Goutum als vader en voorstander van Frans Hylckes  applt. CONTRA 

Jan Martens tot Loinga bij authotiteit en consent van Marten Jellis zijn vader.   

.. houdt het proces aan de applt. zijde voor geconcludeerd …en in factis. 

16 okt 1606.  

Tyerk Tyallings en Anne Tyrks (!) CONTRA   de erfg. van Imck Popma.   ...ontzegt de req. 

zijn verzoek..  

450. 
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Geert (Griet) Willems dr. en Gerrijt Dirks burgers in Leeuwarden, als volm. en curateurs van 

de weeskinderen van Pieter Bennerds  en erfg van deselve, samt Jisch Geertds dr. wed van de 

vs. Pieter en zij tesamen het recht hebbende van Jan Cornelis en Marij Wessels dr. e.l. wln.  

CONTRA Mathijs Everds notaris binnen Leeuwarden; als de administratie hebbende van 

Jfr. Atke Schonenberg.  Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 46 

g.gld; met de verschenen interesten vandie sedert mei 1599. en nopens de ander helft niet 

ontvangbaar.  

 

Egbert Luitiens wonende te Oldegae, in Sm. als mede erfg. van zijn overl. kinderen; en als 

vader en voorst van zijn kinderen nog in leven zijnde, alle echtelijk getogen bij Saeck Gosse 

dr. zijn overl. e.h.  CONTRA   Sije Annes.    .. rejekteert de exeptie, onder de gepresenteerde 

restitutie van de kosten voor de Nederrechter gevallen. En peremptoir te antwoorden.  

 

Lyeuwe Rinnerds en Claas Simons te Belkum (Berlikum) CONTRA   Peter Gerrijts zoon 

Camper burger in Leeuwarden  In factis voor voorgaande commissaris. Binnen 14 dagen.  

451. 

Margaretha van Metelen wed. van Leul Gravers te Kollum;  CONTRA     Harmen Meusel 

voor hem en als proc. hebbende van Dirck Gravers, tesamen voormonden over Berend 

Gravers.    Het HOFF cond. de geappelleerde om van de verkopinge van des sterfhuis 

geïnventariseerde goederen vooralsnoch aff te houden; zoals in de 2

e

 artikel van de repliek 

gedaan.  

 

Jfr Bauck Bangha wed. van wln. Jan Cornelis Tadema in leven grtm. van Dantumadeel; als 

olde moeder en geauth. tutrix over Auckien Polmans  CONTRA   Oene Oenes binnen 

Leeuwarden.  Het HOFF cond. de ged. om de impt. te restitueren en weder te doen hebben 

het instrument ten processe uitgedrukt, met de schaden etc.. 

 

17 okt 1606. 

Dr. Gabinus Foppens als geauth cur. over de goederen van Syurd Coninx res. de proc. 

CONTRA Claas Harmens als voogd van Maike Jans dr. zijn huisvr.; Cornelis Jans zn. en 

Lijsbeth Jans dr. als ex testamento voor drie vierdeparten erfg. van Lijsbet Jans dr. ged . 

In Factis. 

 

Jarich Tyallings te Steens als het recht hebbende van parate executie voor Willen Lyuwes.  

CONTRA    Worp van Tyessens en Feye van Heemstra de jonge, in de name van Jfr. Tet van 

Unia, wed Sterckenburch, in die qual. intervenierende en vervangende Poppe Aenis hun 

landzate;   In factis. 

452. 

Rinke Sibrands tot Oosterzee,  CONTRA Marten Peters wed. en Johannes Jacobs. 

In Factis. 

 

Cornelis Edes Feitema   CONTRA  Jan Jans aan St Anna Par.  als cur. over Simon en Hanke 

Reiners.  Het HOFF ord. de impt. te dienen van libel , reserverende de kosten.. 

18 okt 1606. 

Syrck Jans   CONTRA   Teed Jurgiens cum filia Het HOFF gehoord de eed van de req. tot 

versterking van zijn aangeven gedaan restitueert hem tegens verloop van tijden, gunnende 

hem drie weken…. 

 

Sibrand Solkes te Gersloot, impt. in conv. en ged. in reconv.  CONTRA  Baucke Hans zn 

Wijckel vor hem zelven en als man en voogd van Grietke Hans (Johannes?) Agricola dr.  

Het HOFF… oningevuld. 

453. 
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Dr. Hector Rheen adv. v.d.Hove en Meile Jensma als voogd over Jelke Rheen zijn e.h.; als 

mede erfg. van Rintsien Douma hun grootmoeder;  CONTRA   Ida Baard. En Douwe van 

Sytsema grtm. v. Idaarderadeel  ..niet ontvangbaar.. 

 

20 okt 1606. 

Doitse Jelmers tot Collum.  CONTRA   U….. Sytses.    ..dat de verkopinge zijn doorgang 

zal hebben, bij gebreke van dien aan de impt. te restitueren en te betalen zijn penningen resp. 

bij hem verschoten; en overigens in de kosten, niettemin zijn recht tegens de deurwaarder… 

 

Dr. Syds , Aesge en Tiete Popma als erfg. van Imck Popma hun moeder resumerend de 

proceduren. CONTRA Ane ( Anne?) Tyerks in de name en vanwegen Tyerck Tyallings 

zijn vader als volm. van Tyalling Hoites, en Peer Tyallings voor hemselven. Rejekteert de 

exceptie… en met de impt. vorder te procederen.  

 

Abbe Abbes Bleker  CONTRA Claas Pieters en zijn huisvrouw, burgers in Leeuwarden. 

… niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

 

Tyaerd Ebes Wijtsma , contrarolleur van de convoyen te Staveren  CONTRA 

Jfr. Elisabeth van de Burchgreve, wed. en universele erfg. van Douwe Roorde te Ter Kaple en 

Botte Douwes aldaar. .. niet ontvangbaar..  

455. 

Here Andries  CONTRA  Hans van Meiburch , Jan Schaaf , burgers van Dockum en Sicke 

Hans tot Leeuwarden; vanwege hun resp. huisvrouwen, en c.d.r.           ..niet ontvangbaar.. 

 

Dr. Petrus Runia, advocaat voor dezen Hove en caverende de rato voor zijn mede erfg. van 

Jay Simons zijn moeder en Jacob Agges als wett. voorst. van zijn kinderen bij Ida Sijbolts dr; 

en mede erfg van Abbe Sibolts; en ook vanwege de andere erfg. geres. de proc. bij de vs. 

Abbe gesustineerd.  CONTRA  Willem Meinerds tot Midlum.  Het HOFF verklaart de req. 

geen recht te hebben door de sloten neffens de req. Landen; cond. hem van zulks af te houden 

mitsgaders het gat in de Heerenweg te stellen in sulke staten ende gestaltenisse als die tevoren 

is geweest; en mede in de schaden etc… 

456. 

Sipke Hoites als cur. over Ipcke Ipckes de jonge, als univers. Erfg. van Uulck Hoites;   

CONTRA  Aarnd Wabbels als crediteur van Ipcke Ipckes goederen.  … (niets)… 

 

Sibput Intses  CONTRA  Claes Gerbrants  Het HOFF …. Te gehengen en te gedogen dat de 

landen ten processe geroerd tegens toekomend jaar in vrijdom werde gesteld, ….. ende voorts 

werde verhuurd…. (….)… 

457. 

Anna Boltsma wed. van Pieter Jeltes Doingha bij Munnickezijl Req.  CONTRA 

Jacob Jeltis te Burum, Jan Hendriks aldaar, als vader van zijn knn. bij Bauck Meintes, Epo 

Wijtsma tot Visvliet, Jacob Claes aldaar, en Jacob Alberts op Woldeburen tesamen curateurs 

over de kinderen van Gerrijt Claas bij Gerlant Jeltes getogen en Jeldert Remkes mede tot 

Burum.    Rejekteert de exceptie…. Op de impt eis te antwoorden… 

 

Liuwe van Jukama req.   CONTRA Dr. Henricus Gualterius c.s.   .. wijst partijen in factis en 

binnen 10 dagen peremptoir. .. 

 

Jelger en Hessel Bootsma c.d.r. voor Jfr His Bootsma wed. van Taecke Glins als erfg. van 

Clara Bootsma. In factis binnen een maan naastkomende…  

458. 

Jelger en Hessel van Bootsma onder hypt. van goederen de rato caverende voor de mede erfg. 
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van Syrck Bootsma hun broeder; in leven grietman en gen. ontvanger van Rauwerderhem.  

CONTRA   Goslick Douwes.   IN Factis. 

 

Jan Cornelis R…. burger en brouwer te Delft c.d.r. voor Anneken Gerrits dr. e.l;  CONTRA 

Gatse Potter en Jel Donia e.l.;  rejekteert de exceptie… peremptoir te antwoorden.. 

 

Sipcke Tyaards bakker te Ferwerd; voor hem en vanwege Leuck Lyuewe dr. zijn e.h.; en c.d.r.  

Te namptificeren 101 dalers.   

 

Aarend Martens en Lijsbeth van Raad e.l. burgers in Leeuwarden, als ex donatione recht 

hebbende van wln Dirck Willems herbergier in leven erfg. van Jan Willems Koebrugge.  

CONTRA Trijn Jonge dr als cessie en transport hebbende van Syoucke Ryurdts Bants. … 

(459) …. Die cessie hadde van Wopke Ryurdts Bants, en Tseets Broers dr. gepref. cred. op 

de goederen van Simon Gerrijts.       Het HOFF verklaart de gereq. gecompeteerd te hebben 

de somma van 250 car. gld; in een partije en en 125 gelijke guldens in een andere partije, met 

de interesten vandien, die bij haar en de grietman Andringha uitgekeerd zijn, verschenen en 

nog te verschijnen mitsgaders de estimatie van de tafel door Syoucke Ryurdts Bandts 

geleverd; en de vertering bij deselve zoon te haren huize gedaan, cond. de gereq. boven 

hetgene haar daarvan nog mag resteren de req. Met de executie daarvan te laten ongemoeid; 

des zullen de requiranten hen in exq…… mogen behelpen met de 250 car gld. Onder meester 

Frans van Eisinga in leven Rd. Ord. En gelijke somma onder Laelius Lyklema mede Raad 

Ord. Als voorgaande commissaris geconfiskeerd.  

En overigens niet ontvangbaar.  

 

Hette Hettes Friesma, Quartiermeester voor hem zelve en het recht hebbende van Johannes 

Claas zn. brouwer;  CONTRA Jantien, Mr. Jans nagelaten weduwe van wln. Frans Jans  

burgeresse in Leeuwarden; als erfg. van Jan Frans haar kind   .. peremptoir te antwoorden, 

reserverende de kosten… 

Buwe Idtsma triumphant   CONTRA  Everd van Voort in Augustinusga.   Het HOFF  

adproberende de besognien van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, ordinerende dat 

de koop van de venen daar inne uitgedrukt noch eenmaal over de kercke en het gerecht sal 

worden geproclameerd;  op de 10 nov. eerstkomende… etc. 

460.   

32 okt 1606. 

Rienck Pieters als voogd van Taets Idse dr. zijn huisvrouw, en c.d.r. onder verband van 

goederen.   CONTRA    Mintse Wijgers  in O.L.Vrouwen Parochie; Jacob Claas sampt Wijger 

en claas Willems allen als erfg. van Barbara Sytse dr. haar moeder. En Jeroen Joosts.   

.. te namptificeren 200 lb.  

24 okt 1606. 

Claes Willems   CONTRA  Doystse Ritserts. Te beantwoorden binnen 14 dagen. 

 

Aesge Minnerts en Rints Lyuwe dr. in Sexbierum CONTRA    

Emke Lyuwes te Holwert, c.d.r. voor Jouck Minnerstd dr. e.l;  In Factis. 

 

Jfr. Margaretha Syrxma req. CONTRA Doede van Syrxma. 

..ongehouden te antwoorden zonder genoegzame cautie…  

461. 

Jfr. Aelcke van Ockingha, geass. met Sixtus Peima haar cur. lit.  CONTRA 

Jarich van Ockingha.  Peremptoir te antwoorden….. 

 

Peter Sipkes mede uit….  Staveren? CONTRA Hid Dirks huisvr. van Baucke Taeckes te 

Oldeboorn.  Het HOFF gezien de eis van de impt en de acten bij dewelke de vs. Joacimi 
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(adv) voor de gedaagde aangenomen heeft en hem geordoneerd is op deselve eis binnen 

deselve tijd bij verstek te antwoorden , zonder dat hem zulks is gedaan  verstekt hem van 

antwoorden en admitteert de impetrant zijn vermeten te verstaan voor de commissaris van den 

Hove, binnen een maand naaskomende.  

 

Peter Sipkes Mede Uitholder (Wetholder?) tot Staveren; CONTRA  Reinu Dirks huisvrouw 

van Claes Cornelis. te Franeker.   Verklaart de gedaagde contumax (ten onrechte niet 

verschenen) cond. hem in de boetes en voorts in factis. 

 

Buwe Wierds en Sytse Boelis te Buitenpost; impt CONTRA  Mett Wijbe Harmens wed. 

voor haar en de kinderen. Cond. de ged. in de boeten … 

462. 

Simon Aebema als cessie hebbende van Douwe Bockes CONTRA  Anna Willems als 

moeder van haaar kinderen bij wln. Fetse Sytses, backer te Dockum ged. en 

gecont(umaceerde)  .. de ged. in de boeten en in factis… 

 

Douwe Rinkes   CONTRA   Fedde Rinckes onder verband van goederen gecaveerd hebbende 

voor Tyesse Bangha en Gosse Piers.  .. in de boeten en in factis. 

 

De Proc Gen. Clager:  CONTRA Hans Renkes uit Stellingwerf, laatst gewoond hebbende 

te Bolsward;  .. in de boeten en voorts in factis.. 

 

Douwe Hommes en Decken Intses als cur. Van Wytse Jelles zoons weeskinderen; en erfg. 

onder benificie van Inventaris.  CONTRA Trijn Piers dr. wed Wijtse Jellis nu huisvrouw 

van Doede Meilema. Dat Mr. Jacob van Campen zich van de zaak “geëxonoreerd “ heeft 

mitsgaders de akte waarbij gebleken is de ged. volgens antwoorden verstoken te zijn, cond. de 

ged. om te procederen tot scheidinge en delinge…  (463)… en de handen van de Req. goeden 

aff te houden; en so veel in haar is te gehengen en te gedogen dat de req. goederen tot profijt 

van hem en de crediteuren verkocht werden; en alle obstipatien kosteloos en schadeloos af te 

doen.  

 

Peter Fogles, dorprechter in Wijkel als voogd van Ay zijn huisvrouw, als erfg. van Hylke 

Hinnes, haar oom en c.d.r.  CONTRA  Wijtse Piers in Eesterga, als vader en leg. adm. van 

zijn kind bij wln. Tet Hinne dr. getogen.   .. te betalen de helft van 50 g.gld; met schade en 

interesten etc.. 

 

Botte Foppes te Collum; impt  CONTRA Joannes Jacobs voor hemzelven en de rato 

caverende voor Hid Everts zijn huisvrouw te Hitzum;  Het HOFF verstekt de gedaagde  

en houdende het overgelegde instrument d.d 27 febr 1602  voor bekend cond. de ged de impt 

te betalen 100 g.gld; met schaden etc; onverkort Ancke Sibrands dr. haar recht uit kracht van 

caessie van het vs. instrument, …. 

 

Dr. Theotardus Tiara adv. v.d. Hove CONTRA Sipcke Abbema en Doetien Haie dr;  te 

Terkaple,  .. gezien de citatien .. en holdende de overgelegde obligatie voor bekend, d.d. 

27 des 1599 cond. de gedaagden samen en Sipke Abbema in het bijzonder, de impt. te betalen 

de somma van 40 g.gld en 3 stuivers; … 

464. 

Oene Oenes en Trijnke Gosse dr. e.l. burgers in Leeuwarden,   CONTRA  Epo van Hottingha 

dijkgraaf Wijmbritseradeel. Ged en gecont.    Het HOFF gezien de citatien verstekt de 

gedaagde; houden het instrument d.d 8 mei 1605 voor bekend, cond. de ged te betalen 100 

g.gld met de interesten; en Oene Oenes gehoord diens eed tot versterkinge en adnotatie, in 

zijn rekenboek gedaan, cond. de ged. de impt. nog te betalen, 31 c.gld en 13 strs; met schaden 
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etc..  

 

Gertien Lykles wed. van Cornelis Lenerds Swartien voor haar en als voorst van haar kinderen; 

Dirck Hendriks zoon Bugge als last van Hendrik Dirks zn Bugge zijn vader en Cornelis 

Michiels zijn zwager, oft andersins Hessel Sytses Rheen als last van haar hebbende.  

CONTRA  De wed van Jacob Claas voor haar zelven en van wege haar kinderen; te O.L. 

Vrouwen Parochie.  .. verstekt de gedaagde; houdende de overgelegde specificatie voor 

bekend, cond. de ged de impt te betalen 13 g.gld … etc… 

465. 

Doorgehaald: de vs Geertie,….C.    Sibrich Arian Harens wed..    

 

Mamme Everds nom uxoris; als erfg. van Simon Reiners zijn huisvrouwen broeder.   

CONTRA    Dirck Frans te Slappeterp. Ged. Het HOFF ord. dat de executie van de vs 

fine haar voortgang zal hebben  nopens de helfte van Anna Wopkes goederen; tot profijt van 

de triumphant ter somma van 753 g.gld; 7 strs 16penn. Met de fruchten etc…..volgens de 

voorg. sententie onder deductie van drie vierdeparten van 70 g.gld; en gelijke ¾ van de 

estimatie van een koe en 3 kalveren; nog 71 car. gld 14 strs; 6 penn. en negen dalers, alles in 

de artikelen 14, 15, 16, 17 artikelen in des gedaagdes positien verhaald; … met de schaden 

etc… 

466. 

Harmen (Harmanus?) Piers te Wirdum en Pieter Piers te Wijns, voormonden over Pier Claas 

en Dirck Claas, erfg. Van Claas Pieters.  .. Het HOFF cond. de ged. om aan de impt. in hun 

q. als erfg. van hun moeder te voldoen ende te betalen  een ¼ part van 1672 g.gld; met de 

schaden etc….; verklarende de onruiminge van de huizinge ten intendit gemeld sampt alle des 

gedaagdes goeden, daarover te zijn verbonden.  En verklaart de impt. tot het andere geëiste 

vierdepart niet ontvangbaar. 

 

Feye Ales (Ates?) en Hille Harings e.l. in Leeuwarden;  CONTRA  Marten Everts tot 

Leckum; als vader en leg. adm van zijn knn. bij Fokel Roeloffs in echte getogen; en 

erfgenamen…   …verstekt de gedaagde, houdende de overgelegde instrumenten voor 

bekend d.d. 7 mei 1600; en 12 mei 1603 cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 200 

g.gld en 100 g.gld in een ander partije; alles met schaden en interesten.  

 

Sipcke Hoites als cur. over Ipcke Ipckes de jonge in die qlt. erfg. van Uulck Hoites impt. 

CONTRA    Aarend Wabbels als cur. bij de crediteuren geordineerd tot de ontscheidinge van 

Ipke Ipckes (de oude) goederen. Gedaagde in conventie en eiser in reconventie.  

467. 

HET HOFF cond. de ged de impt te laten volgen voor zijn moeders ingebrachte goederen de 

helfte van 400 g.gld; mitsgaders van de kooppenningen bij zijn moeder volgens de 

wandelbrief d.d. 28 nov 1581 met A ; en door zijn vader vermogens de wandelbrief van de 

leste decembris 1586 met B (gequoteerd) in den Broeck verkregen sampt een vierdepart van 

51 g.gld ; de helfte van 166 g.gld; bij hem respektievelijk voor ten achter genoten; en nog de 

helft van 175 g.gld; volgens koopbrieven van de laatste april 1585; met C getekend; en 

daarenboven uit Algaren sate te Kimswerd 20 pondematen lands; met de huizinge en de 

ontruiminge zodanig die wijlen Hoite Ipcke zijn broeder nagelaten zijn; of de prijs derselve 

onder deductie van hetgene so in regard van Cornelis Douwes oft Bauck Cornelis 

Schoonvader en respektieve huisvrouw van de gemelte Hoite vermag en hunne gedane 

betalingen zo ook van Ipcke Ipcke als mede erfg van de gedachte Hoites zijn zoon behoren zal 

en onverkort de crediteuren techt van hem Ipcke voor zo veel voornoemde Hoite bij zijn vader 

meer toegestanden is; als zijn moeders goederen konden bedragen;       ..ENDE doende 

recht in reconventie cond. de ged om de impt. voor de ingebrachte goederen van Ipcke Ipckes 

te laten volgen uit het voorgerooerde met Algara zate veertien en een halve pondemaat lands, 
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mitsgaders hetgeen hem gerest is aan de huizinge, en de molen? Goederen bij Anna Doede dr. 

zijn huisvrouw achtergelaten des dat hij de gedaagde laat volgen de helft van 30 g.gldl; als 

voor toehaecke verhaald wordende in de wandelbrieff van de 1

e

 aug. 1579 met B ten processe 

gevoegd; ende dien allen mitsgaders t’gene bij Ipcke Ipckes voor landen tot profijten hem 

ende Uulck Hoite dr. of hun kinderen aangecoft is betaald; van? Het overlijden van haar, 

Uulck Hoite dr; uit de massa van het sterfhuis goederen getrokken.   Condemneert partijen 

elks anderen te laten volgen hetgene door kracht van brieven in dat 1 juli 1576 19 sept 1579 

10 dec 1584 14 febr; 17 mei 9 juli 13 aug en 15 okt. (467) en 7 nov 1585 en 5 juni 1586 onder 

de letters A, C, D, F en G,H, J, K, L M, N, en O bij de impetrant libel en reversaal van 15 dec 

1589 met D op zijn positien overgelegd; ende bovendien van de vierhonderd goudgulden in 

zijn p. processe verhaald; samt van de kooppenningen der landen bij Ipcke Ipckes na het 

versterven van Uulck zijn huisvrouw verkocht; en anders in ex…..   bevonden zal worden te 

behoren; alls met de schaden en intereresten etc… wederzijds gehad en gelden; des mogen zij 

hun excequitione mogen behelpen met die zaken, instrumenten, brieven, in dezen dienende, 

en verklarende partijen in de eisen tegens elkander genomen niet onvangbaar.  

 

Uit 6 mei 2005.  

Jan Post. 

Gecorrigeerd 11 juni. 

Nogmaals 20 juli. 

3e maal   16 mei 2008. 
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Hof 16708.  Vroeger: Quaclap YY no  22. 

 

DEN 4-EN NOVEMBRIS WESENDE DE EERSTE RECHTDACH NA 

ALLERHEILIGEN.(1607) 

pag.  1. 

Bernd Mennes burger te Groningen ged en geëxcipieerde.  CONTRA   Johannes Jonges burger en 

herbergier te Bolsward.    HET HOFF onder de verklaring door de impt en zijn advocaat gedaan, 

rejecteert de exceptie en condemneert de gedaagde peremptoir te antwoorden op de eis van de 

impetrant. Reserverende de kosten tot het einde der zaken. 

 

Ulbe van Ailva grietman van Baarderadeel, als vader en wettige voorstander an zijn twee kinderen 

bij Juffouw Rinsien van Osinga, in leven in echte geprocreerd, en mede vanwege Juffrouw Jel van 

Osinga, zijn overleden huisvrouws zuster; voor deselve de rato caverende.  CONTRA 

Jfr Imck van Dekema gedaagde en geëxcipeeerde. Het Hof rejecteert de exceptie en cond. de 

gedaagde premptoir te anwoorden en condemneert haar mede in de kosten 10 Cr. .... dayn? Tot 

s'HOFFs taxatie.  

 

Tyepcke Iges Sickema te Weidum Triumphant en Requirant. CONTRA 

Jonkvrouw Maria van Syercxma huisvrouw van Tyalle van Sickingha, voor haar zelf en als mede 

erfg. Van Tyepcke van Syercxma haar vader. Gecondemneerde, en gerequireerde. 

In Factis, voor Ulenburch, voorgaande commissaris in forma.  

Wat betekent dit? Antwoord: de eiser heeft de zaak tegen de gedaagde al eerder gewonnen, doch nu 

die onwillig blijft het vonnis uit te voeren kan hij optreden als Triumphant. De uitspraak van het 

Hof is daar niet los van te zien. De gedaagde word nu gecondemneerde genoemd en moet nu 

overleggen en zich onderwerpen aan de uitspraak, zo die al eerder is gevallen. 

Pag. 2. 

Peter Peters, wonende in Oldetrijne,  CONTRA Peter, Anne Mieuws.   HET HOFF verklaart de 

gedaagde ongehouden te wezen te antwoorden op de eis van de impetrant, en cond. de impetrant en 

geëxcipeerde in de kosten.  

 

Syurdt Pieters houtkoper te Harlingen, als curator over Peter van Acht de jonge, vader  vanwege 

Janneke zijn dochter.  CONTRA    Ocke Sipckes, burger tot Harlingen voor hem en vanwege 

Augustinus Jans als last en procuratie hebbende van de selve, en daarvoor onder hypotheek van 

zijner goederen de rato caverende. Als bij testament genomineerde en geauthoriseerde curateur over 

Pieter van Acht de jonge , gedaagde. 

( Onderstreept= stelt zich met zijn goederen borg voor de gene voor wie hij procedeert.Of: c.d.r.)  

UITSPRAAK: Het HOFF verklaart de gedaagde met zijn presentatiën te mogen volstaan, en de 

Impetrant tot zijn eis niet ontfangbaar. 

 

Den 7-en november 1606. 

Douwe Seerps postulant te Franeker; appellant; 

CONTRA    Jan Jans Lamberts, burger te Franeker; als curator over Geelke (Gielke) Dirks dr; echte 

huisvrouwe van Douwe Jans.  En met hem geassisteerd.  Uitspraak: IN FACTIS. 

3. 

Sibe Jans tot Dockum voor hem en en mede vanwegen Sybren Sytses en Sytse Greels (?) als  

voormonden repectievelijken van de onjarige (= minderjarige) kinderen van wijlen Bocke Dooitses 

Wijaarda, so van eersten als van tweeden bedde geprocreerd, sampt Doitse Bockes voor hem en als 

conjuncta paersona van Sibren Bockes zijn broeder, in dien qualiteit erfgenamen van Bocke 

Wijaarda impetranten;   CONTRA Meile Rinnerds tot Houw onder de klokslag van Cornwerd, 

voor hem de rato gecaveerd hebbende en voor Sas Epe dr zijn huisvrouw.  

Het HOFF cond. de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 560 C. gld; met de schaden en 

interessen van dien ende mede in de kosten van de proceduren, ten respecte vandien gevallen, tot 

s'HOFFs taxatie,  ende nopens de impts vorderen eis, wijst partijen in factis binnen 6 weken 

peremtoir.  
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7 nov 1606. 

Jacob Bima , impetrant  CONTRA  Lyupck Buwes ged en gecondemneerde.   

Het HOFF verklaart de impt tot de geëiste schaden en interessen niet ontvangbaar en om reden 

compenseert de kosten.  

 

De Procureur Generaal, clager   CONTRA Jaen Aenckes, Grietman van Lemstervijfga; beclaagde.   

IN FACTIS. 

Pag 4.   11 nov 1606. 

Jacob Jeltis te Kollum, impt en geexc.  CONTRA  Harmen Tasma wonende in 

Groningerland.  Het HOFF verklaart de gedaagde ongehouden te wezen om op de eis te 

anwoorden en om redenen compenseert de kosten.  

 12 nov 1606. 

Marten Jans in de Roskam binnen Leeuwarden;  CONTRA    Harent Hendriks aan St. Anna 

Parochie; als borg van Harend Adriaans, en deze voor zijn interessen. 

Het HOFF doende recht ten pricipale, condemneert de gedaagde de impt. te betalen de somma van 

150 C. gld; van 20 stuivers het stuk, met de schaden interessen bij den impetrant door het ontberen 

daarvan gehad en geleden nog te hebben en te lijden  tot de volle betalinge. En cond. hem mede in  

de kosten. 

 

Hid, Mr. Coerts weduwe, voor haar en haar kinderen bij wln Mr. Coert Harckes, in echte getogen; 

als erfg. Van Jan Coerts haar zoon; Apellant, CONTRA Ebel Bents (?) dochter.  

Het HOF verklaart de Apellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En condemneert 

haar in de kosten.  

5. 

Buwe Idses pro se et uxore;   CONTRA  Jfr. Helena van Sickema wed van wln Doecke 

Wiarda; in leven Raad Ordinaris.  Het HOFF taxerende de schaden en interessen bij de impetrant 

door de wanleveringe ten procese gementioneerd , gehad en geleden ter summa van 86 goldguldens 

en cond. de ged om de selven somma aan de impetrant te betalen, verklarende de impt. tot zijn 

vorderen eisch niet ontvangbaar.  

13 nov 1606. 

Willem Doedes tot Jislum, reducent, en ;   CONTRA  Tijesse Bottes, mede bijzitter van de 

gerechte van Ferwerderadeel; u.n.v. Eelcke Tyesses zijn zoon, onder verband van zijn goederen, de 

rato caverende. En als gebruikt hebbende conventionem reductionis Reducent. Het HOFF 

verklaart beide partijen wederzijds bij de baar in Questie niet bezwaard, en om redenen 

compenseert de kosten.  

Er staat: dat er van deze zaak een overeenkomst tussen partijen is geweest, die opgemaakt is door 

zoenslieden of Baerslieden. Waarschijnlijk was de uitspraak niet naar wens van de ene partij, of 

waren de voorwaarden te knellend, reden waarom de ene partij een proces aanspande. Het Hof 

vind de oplossing blijkbaar niet verkeerd en besluit tevens dat de kosten gecompenseerd worden: 

elk der partijen betaald de eigen kosten. Wanneer het zo'n zaak betreft staat er in de Quaclap zelf 

achter de partijen: Reducent en Reduceerde.  

 

Uulcke Solckema in St Nicolaasga als eigenaar van de landen bij Wibrand Broers en Jan Renkes in 

Eesterga gebruikt, en in die kwaliteit als geinteresseerde persoon comparerende voor de vs. 

Wibrand en Peter Jacobs aen de Lemmer, possesseur van de landen bij de vs Wibrand gebruikt  

CONTRA  Pieter Joachims dorprechter en ontvanger in den dorpe Eesterga.  

Het HOFF doende recht op de versochte pervijsie cond de gedaagde ...( pag. 6 ) de requirant te 

restitueren ende... boven zijn gedane presentatiën niet de exceptie te laten ongemeldt, ende voorts te 

compareren voor Joh. Sakema voorgaande commisaris die partijen al erenigen indien hij kan, indien 

niet hem te informeren op de faicten in het proces bevonden....  

15 nov 1606. 

Pieter Sytses als last en procuratie hebbende van Wijbe Doitses met deselve voor soveel nodig 

geassisteerd.  CONTRA  Tied Lase dr. huisvrouw van Jacob Jans tot Holwerd; met consent van 

haar selven, en onder renuciatie S.C Vellejani, gedaagden in conventie en eisers in reconventie.  
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Het HOFF verklaart de gedagde ongehouden te wezen de interentie bij Tied Douwe dr gedaan te 

antwoorden; ende op de eis in reconventie bij haar gedaan te antwoorden ; Jacob Jans gedaagde op 

de eis peremptoir te antwoorden, binnen 14 dagen naastkomende; en bij gebreke vandien verstekt 

hem van antwoord, en cond. de impt. in de kosten van het incident tot s'Hoffs taxatie.  

 

Gertie Jan Woggenenu.. dr; wed van Jan Pieter Cocq; gewezen cipier van het Landschap. CONTRA 

Jacques Verden.... als curator over de kinderen van wln Jan Pieters.   Het HOFF ontsegt de 

requiranten haar verzoek onder de presentatie ten processe ende requesten verhaald ende om 

redenen compenseert de kosten.  

7. 

Mr Poppe Jellis voor hem en vanwege zijn kinderen bij Uulck Epema; zijn echte wijf getogen, en 

caverende de rato onder verand van goederen.  CONTRA 

Rienck Hoites Hoitema voor hem en vanwege Anna Epema zijn huisvrouw, eveneens c.d.r en onder 

verband van goederen, wonende te Arum.   Het HOFF rejecteert de exceptie, en cond. de appellant 

de excipient te repliceren (?) binnen 8 dagen naastkomende  onverkort hem neffens de attentaten 

andersins zijn recht zo hij zal vernemen. En de rest tot het uitdragen van de principale zaken.  

 

Theus en Dirck Harmans zonen voor hen zelven en als geauth. voormonden van Renner ende 

Gertcke Harmens dr hun zoon en dochters nagelaten weeskinderen van wijlen Harmen Alephs. En 

Frouck Harmens dr. hun zuster in echte getogen; Jan Pleinck (?) timmerman, als voogd en wettige 

voorstander van Geert Harmens dr zijn huisvrouw, ende Jacob Aris in Antwerpen als 

geauthoriseerde voormond over Pieter Pieters zoons nagelaten weeskind van wln Pieter Harmens, 

alle burgers binnen Leeuwarden, en in die kwaliteit erfgenamen van mr Uulcke Harmens wld ? 

.......? hun respectieve broeder en oom. Impt  CONTRA  Ida Claijse dr burgeresse binnen 

Leeuwarden, Wed mr Uulck Harmens.   Het HOFF zonder te letten op de geponeerde exceptie 

wijst partijen in factis voor Saekema voorgaande commissaris.  

8. 

Theus en Dirck Harmens zonen sampt de andere erfgenamen van wln Mr Uulcke Harmens, impt in 

conventie en ged in reconventie.  CONTRA Ida Claisis wed wln mr Uulcke Harmens. Impt 

en gede in conv en reconventie. Het HOFF cond de gedaagden de commissaris te leveren de 

boecken, brieven en instrumenten, de impt. in zijn requeste gementioneerd, ende lestende van de 

jaren 1603 en 1604, tot nader dispositie van den Hove, en om redenen compenseert de kosten; Ende 

in reconventie recht doende wijst partijen in factis in forma, voor Sakema voorgaande commissaris.  

17 nov 1606. 

Reiner Jacobs, burger en brouwer binnen Dokkum, nomine Uxoris, en mede vanwege zijn wijffs 

zusters en broeders, alle kinderen van Wln Jan Roleffs in tijden burgemeester binnen Dokkum; Impt 

en conventie en gedaagde in reconventie.  CONTRA 

Tsietse Peima, Dr Sixtus Peima, als curator over Beits Peima, als erfg van wln Lisck Peima, en dr 

Doecke Eemingha als cur. Over Trijnke Bouric (Bourix?) zijn nichte in conventie en en 

reconventie.  

Het HOFF verklaart de sententien bij het gerecht van Dockum gewezen intschijplijken ? Anders 

gewezen den 25 aprilia 1578 ende ten processe geexhibreerd. Jegens de gedaagden in hun resp. 

kwaliteiten, executabel onder deductie van nochtans van hetgene henleiden ter casa van nasataande 

huishuren oor de jaren 1587. 85. 85, 87 87, 88, 89 lestleden bevonden al worden te competeren, 

Ende in conventie recht doende verklaart de impt in het selve cas boven gemelt, met schaden en 

interessen, van dien niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.  

9. 

Peter Annes en Feye Henne dr tot Burchwert, triumphanten,  CONTRA  

Odo Reins nu maior annis zijnde, ratificerende en adproberende hetgeen zijn curator gedaan is, 

gecondemneerde, en gereqiureerde in reconventie; trimph en req. In conventie.  

In Factis voor Harenga. (?) 

 

Jfr Clementia van Hoitema wed van wln Igraem van Achelen, zo zij procedeert;   CONTRA 

Roeland van Achelen ged en exc. HET HOFF houdende de exceptie aan des excipients zijde voor 
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geconcludeerd,  rejekteert de exceptie, en cond de excipient de brief van obligatie te rekeninge...  en 

voorts op de eis te antwoorden binnen acht dagen peremptoir, en mede in de kosten van het proces.  

18 nov 1606. 

Reenck Roeleffs te Suthuizum vanwege Foeck Me(i)nds dr zijn e.h.; en c.d.r. onder verband van 

goederen  CONTRA  Ebe Pieters aldaar;  

Het HOFF comp partijen te compareren voor de commisaris voor het HOFF die hen al verenigen...   

Poinct: Oft ijdere Roede veens int ter processe gemeld waardig is 18 stuivers, oftwel min of meer.  

 

Hanne Reintges in de Nieuwe Lemmer  CONTRA  Johan Gelis secretaris van 

Lemsterland.   Het HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter, en verklaart de 

geappelleerde, originaal impetrant tot zijn eed voor de nederrechter genomen vooralsnog niet 

ontvankelijk, en cond. de ged tot de kosten van het proces.  

 

Sas Seerps dr en Imck Seerps dr e.h van Rintse Douwes te Tiemarum en bij consent van de selven  

CONTRA Sipck Piers dr wed van wln Seerp Bockes, en Bocke Seerps zoon binnen Arum.  

In Factis binnen een maand.  

 

Frijeske Obbes tot Hemelum intervenierende voor Otte Frericks en Min Egge dr. e.l applt 

CONTRA Holle Obbes tot Backhuisum, als voorm over Boute Agges weeskinderen, en in die 

qual het recht hebbende van Obbe Sijurdts;  IN factis binnen 2 maanden. 

11. 

Boudewijn de Blocq, Burger en koopman binnen Leeuwarden, Henricus Regnerij Notaris en 

postulant aldaar; als voormonden over de nagelaten weeskinderen van Harmen Frans (doorgehaald 

Jans?) in leven bakker aldaar; geresumeerd hebbende wat dienaangande gedaan is; alzo cessie 

hebbende van Neel Nanne dr en als erfg. ex testamento, van Frans Gerrits. CONTRA 

Eilerd Meinerds, burger binnen Leeuwarden; als voogd van Sickien Brandenburch zijn huisvrouw, 

als mede erfg. Van Gerloff Brandenburch, haar broeder,   ... te compareren voor de commissaris..... 

POINCTEN: 1.Oft Gerloff Brandenburch in de renten ten processe verhaald, ook enig proces heeft 

gesustineerd gehad ende hoe velen oft anderes wat het aan rente gedaan heeft. 2. Oft hij vermogens 

gemelte rentebrieff ook enige penningen heeft ontvangen? 3. Te recouvreren het principaal 

testamente van Frans Gerrijts en de principale cessie van Neel Nanne dr. zijn nagelaten wed.  

12. 

Gerrijt Velsius aan St Jacobs Parochie, als cessie en transport hebbende van Dieuwer Gerrijts wed 

van wln Willem Gerrijts en als enig erfgename van Willem zijn vader; en in die qualiteit borge van 

Cars Cars(t) zn, en tot profijt van Jan Jacobs en Gerrband Tonis; en als voorm over Remmelt 

Gerbrands weeskind.  CONTRA  Jaspar Wilms (?) en Tonis Jaspers voor haar en de rato 

caverende voor Jan Jaspers de olde gedaagde.   IN Factis. 

19 nov 1606. 

DOORGEHAALD:  Jacob Laas zn gesucedeerd in paats van Dirck Reinders in leven administrateur 

over de beneficiaal goederen van Jorwert,  CONTRA  Sibrant Walta.   (leeg) 

 

Taco van Burmania tot Ferwerd. CONTRA            Tet van Douma huisvrouw van Sijds van 

Botnia.  

In Factis binnen een maand.  

13. 

Douwe Joachims binnen Leeuwarden, voor zovele node geassisteerd met Anna Douwe dr zijn 

moeder. CONTRA   Edsart van Grovenstins, grietman van Menaldumadeel.  

Het HOFF cond. de ged. aan de impt. het moerpaard in het orig. proces genoemd te restitueren, 

indien hetselve in rerum natura is, indien niet de rechte waardije vandien met de schaden en 

interessen bij de impt. door het ontberen van dien geleden....  etc. 

 

Mr Regnerus Bras Advocaat voor dezen hove voor hem en nomine uxoris.  CONTRA 

Peter Jans tot Janum vanwege zijn huisvrouw gedaagde;  

Het HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie nopens een honder g.gld den 1e may 
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eerstkomende en de 25 gelijke guldens tot meye daarna, te verschijnen, voor alsnoch niet 

ontvangbaar; en cond. de ged. om de impt. te betalen 60 g.gld met de schaden etc. en om redenen 

compenseert de kosten. En nopens de tweemaal 60 g.gld geëist, in factis en in forma.  

 

Pieter Jacobs Olocan Brouwer te Haarlem  CONTRA  Uble Hilkes zn   Het 

HOFF doende recht op de versochte pervijsie cond. de ged. te betalen 65 car. Gld ten principale in 

factis.  

14. 

Theus Peters als voorst voor zijn knn bij Anna Tijeardts dr  en universeel erfg van de selve; ende 

Tijaerdt (Arriens?)   cum uxore, der kinderen grote vader en grote moeder.  CONTRA 

De kinderen en erg. Van wln Jan Loo en Sijouck Abbe dr. geadsisteerd met Mr Marten Ten Hoor; 

hun cur Lit.    Het HOFF...... niet ontfangbaar.... 

20 nov 1606. 

Frouck Anne dr huisvrouw van Wolter Reins in Ter Oele;      CONTRA  Idsart Solckema. 

Het HOFF... doet ten niete het vonnis van  de Nederrechter. En bij nieuwe sententie recht doende 

verklaart de geappelleerde orig impetrant tot zijn eisch niet ontfangbaar.  

 

Sytse Fockes burger binnen Dockum voor hem en als erfgenaam van Douw Hendriks zijn moeder, 

aldaar gewoond hebbende; vor zijn mede erfg.;   CONTRA  

Sioerd Coerts tot Blija; voor hem zelf en als mede erfg. Van wln Coert Harckes; en conj. persona 

voor de andere erfg. en mede voor Hid Sioerds zijn moeder. Het HOFF cond de impt de ged. te 

betalen de somma van 50 g.gld met schade en interessen, tot allerheiligen 1579 verschenen; door 

het ontberen   .. etc.... 

 

Pieter Sipckes mede raad te Staveren, voor hem en zijn huisvrouw, Sibrich, CONTRA 

Syurd Feckes en Ock Fecke dr te Staveren,   Het HOFF  .. wijst partijen in factis. 

 

Sijouck Jelke Bottis wed te Bolsward (dan in te voegen:) en Sijoucke en Wopcke Ryurdts zn Bandts 

(Brnds?) onder beneficie van inventaris, vanwege Jel, Syurdt Cromwal's wed; in leven te Bolsward, 

als volm. en last hebbende van de andere erfg. van vs. Jel.   CONTRA 

Wybe Ulbes als man en voogd van Reijnsck Hoite dr en c.d.r en onder verband van goederen. 

Het HOFF verklaart de appellanten bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

(in het vervolg genoteerd als   ...........  niet bezwaard............) 

16.   21 nov 1606. 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantien Simon Binnerds dr, Pieter Douwes als man en voogd 

van Clara Simon Binnerts dr en als conj. pers voor Wick, Simon Bennerds, hun huisvr. zuster, als 

erfg van wl Simon Bennerds en Oene Simons hun vader en broeder. Req.    CONTRA 

Gabbe Jans burgemeester te Dokkum.  IN factis. 

 

Menso Gratema voor hemzelf en als voogd van Hijlck Cornelis dr zijn huisvrouw, imp; 

CONTRA  Sypt Ritskes.   IN factis. 

 

Matheus Peters , burger in Leeuwarden,   CONTRA 

Hendrick Willems op de Nieuwe Bildzijl, ... te namptificeren 180 g.gld. 

 

Matheus Peters  idem   CONTRA Hendrick Willems bij de Nieuwe Bildzijl  

IN factis en peremptoir. 

17. 

De kerkvoogden van Ternaard voor zo veel nodig geass. Met Joannes Pieters, Dienaar des 

Goddelijken Woords. CONTRA  Jarich Jelles tot Nes, vervangende de persoon van Lykle 

Eylerds mede aldaar, als gebruiker van het land. 

Te compareren voor Grovenstins, ... te informeren op POINCTEN van offitie.... 1.Uit wat oorzaken 

de pastoren te Ternaard  drie gansen of de estimatie daarvan, de bruikers dier landen hebben 

ontvangen, en daarvan de bescheiden te recouvreren zo die voorhanden zijn. 2.Oft te selver tijden 
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als de pachteren de gansen ontfangen, ook ook die van Rijkolsma enige huur van de landen gebeurd 

hebben.3. Oft de landen in Questie neffens de dijken die van Rijkolsma te laste comende gelegen 

zijn ende sich daarop bij oculaire inspectie te informeren. 4. Ende mede te recouvreren de rekening 

bij Auke Peima  en Lykle Gaikema gedaan ende andere rekenboeken te leveren. 

 

Joost Harmens op ter Leye, aplt CONTRA Seerp Andries aldaar.  Niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter. 

18. 

Jacob Pybes burgemeester in Leeuwarden; als man en voogd van Syouck Fogelsang, 

Johannes Atsma tot Oosterwierum, als voogd van Tyam Fogelsang, Tyaard Hettes te Reen, als 

m.e.v. van Jouwer Fogelsang, en Andle Dotingh tot Marssum als voogd van Sytske Fogelsang, hun 

resp. huisvrouwen, als erfgenamen van wln. Dr Dirck Fogelsang en Rinck Broersma in leven e.l.; 

hun vader en moeder, res. de proceduren bij de vs Rinck als voorstanderse van haar kinderen  

CONTRA Adriaan Cornelis en Cuick (?) van Issel, old burgemeesters van Franeker. IN factis. 

 

24 nov 1606 

Francois van Lubeeck? Hem onthoudende te Leeuwarden. Als volmacht van Maria de la Fosse, 

tegenwoordige huisvouw van Henrich Huismans burger binnen Luik;  CONTRA 

Allard Feckes, burgemeester van Leeuwarden, Simon Douwes, secretaris van O-Dongerdeel, als 

voogd van Anna Allards dr zijn huisvrouw, en Trijnke Allards dr; drs van Allard vs.  

HET HOFF rejekteert de exceptie en cond de gedaagde te antwoorden en reserveert de kosten.  

19. 

Ulbe van Aylva Grietman van Baarderadeel, als ......  nopens de opsichten en schouwinge der 

Vijfdelen binnendijks Slachtedijken en zijlen daarinnegelegen,  impt.  CONTRA 

De magistraat der stede Franeker, Dirck Douwes en Rein Watses als volmachten van Frankeradeel 

en Jr. Tyalling van Camstra te Sexbierum. En Idzart van Grovestins Grietman en Tiete Baard 

secretaris van Menaldumadeel,    IN Factis, post Pontiaan, om partijen in state van wijsen te 

brengen 

 

Tyaard Gosses  CONTRA   Johannes Oeds.   Het HOFF restitueert de Req. Tegen verloop 

van tijen en gunt hem alsnoch de tijd van twee weken om zijn produktie te mogen doen, cond hem 

in de kosten van het proces  

25 nov 1606 

Cornelis Edis Feitema, burger van Harlingen, impt  CONTRA     Willem Reins te Balck   

IN Factis. 

 

Mr Harmen Jans organist te Sneek, voor hem en voor Jantien Jan dr zijn moeder, te Kampen, en Jan 

Jans organist te Swol, en Aarend Jans Organist te Campen, zijn broeder en daarvoor caverende de 

rato als erfgenamen van wijlen Hidke Roeloffs, dr. en als mede erfg. van Aleff Sakes 

Triumphanten. CONTRA    Wijts Wijarda, wed van Aleff Sakes.  In Factis voor Runia. voorgaande 

Commisaris. 

20. 

Jfr Hiss van Hemmema wed Tyarda.   CONTRA Frans van Eemingh , Haringh van Sijtsma als 

voogd van Jfr His van Emingha zijn huisvouw, Sytse van Dekema als voogd van Jfr Agh van 

Emingha, samen erfg. Van Uulck van Hemmema hun moeder.    Het HOFF cond de ged. Aan de 

impt te leveren perfecte inventaris, van de goederen bij Jfr Rieme van Hemmema haren moeije 

nagelaten, evensovele in hen is te laten volgen, doen hebben en restitueren de gerechten sestendele, 

met de vruchten, profijten en emolumenten vandien, sampt schaden en interessen, daarvan gebleken 

sulks bij de impt gehad en geleden, nog te hebben en te lijden. Nochtans hun recht.... etc. 

 

Jfr His van Hemmema, Triumphant en req. CONTRA Hessel van Hemmema en mede voor 

Hessel van Heerma,  Het HOFF cond de gereq. Te leveren perfect inventaris, van de goederen bijn 

Jfr Rieme van Hemmema nagelaten, ( verder, zie vorige zaak.) 

21. 
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Jfr His van Hemmema, wed Tyaarda,  CONTRA Jfr Ida van Hania te Weidum, voor zoele zij 

erfg. Is van Jfr Uulck Hemmema.  Het HOFF cond de ged de req te leveren perfect inventaris, als 

vorige.... etc. 

 

Ima Juies(?) burger binnen Leeuwarden, voor hem zelf en mede vanwege Benedictus Dirks, zijn 

Halfbroeder, en voorts als last hebbende van Trijn Galis op Terschelling, zijn meuije,  CONTRA 

De weesmeesters van Leeuwarden.   ... niet ontvangbaar.... 

22 

Tyard Haersma als mede erfg van Sibolt Haersma en Taeds Tyards dr  CONTRA 

Simke Simkes tot Wommels, en Albert Claes zn tot Cornwerd, als mede erfg. Van Eelck Wijtse dr. 

laatst gewezen huisvrouw van Gerrijt Harmens, te Cubaart als het recht hebbende van Eelck vs. 

Het HOFF .. doet teniet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende 

cond de gedaagde voor zoveel hij erfg. is van zijn ouders, aan de appellant te betalen 107 g.gld; met 

schaden etc. en overigens niet ontvangbaar.  

 

Henrick Hans Impt en Triumphant CONTRA Botte Scheltes gecondemneerde. Te compareren 

voor de commissaris daartoe te ordineren... 

23. 

Tetman Fockes, secretaris van Staveren, als voogd van Beits Frans dr; en in de qual mede 

erfgenaam van Auecke Syurdts, in leven burger te Sneek.  CONTRA      Jelle Greelts te 

Sibrandaburen.  

Het HOFF gehoord de eed van de impetrant tot versterkinge van zijn aangeven, cond. de ged. aan 

de impt te leveren vier jaren jaarlijkse eeuwige rente tot vier g.gld. Waarop tot allerheiligen 1603 

het leste is, met de schade etc... 

 

Marten Claes zn te Sexbierum als voogd van Hera Jelle dr zijn huisvrouw en c.d.r. CONTRA 

Sipke Sannes te Sloten, en Pieter Sipkes te Follega, als vader en voorstander van zijn kinderen, bij 

wln Here Jans dr. zijn overl huisvrouw, en in de naam vanwege Roa... Edes; mede aldaar, als voogd 

van Houck Jaens dr, zijn e.h.; onder verband van goederen en als erfg. Van Jaen Heres geweest 

zijde voormond met Sipke sannes over Here Jelle dr.  

Het HOFF cond de ged de impt te leveren behoorlijck inventaris, van zijn huisvrouwen olders, 

bestevaders en bestemoeders, achtergelaten goederen. En hem deselve te laten volgen met de 

vruchten etc..... en te leveren behoorlijke reliqiua; en bewijs van de administratie van Sipcke 

Sannes. En Jan Heres of zijn erfgenamen, etc.... 

24 

27 nov 1605 

Wibren Feddes te Midlum CONTRA  Jan Heins en Willem Mennerts als kervoogden te 

Midlum. Het HOFF doet ten niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie 

recht doende ontsecht de geappelaarde, original eiser, nopens de versochte pervijsie hun recht ten 

pricipale; .. onverkort hun recht jegens de secretaris van Franekerdeel. 

28 nov 1606 

Mr Anne Ciprianus notarius en postulant aan St Jacobs Parochie; als last en procuratie hebbende 

van Stijn Tonijs dr, wed van Evert Everts, voor haar zelve en als moeder en wett. voorst van haar 

jongste zoon bij de vs Evert en Jan Everts wonende aldaar, erfg. Van de voorn. Evert hun vader.  

CONTRA Dominicus Lollius binnen Leeuwarden.    Het HOFF ord. de boelcedullen in de 

proceduren gemeld, te exhibreren, en de impt daarvan behoorlijke copia te doen, en te doen 

rekeninge van zijn ontvang bij hetselve boelgoed gehad, en hetgeen niet gevonden wordt onder 

deductie ... te betalen.....   

25. 

Dr.Albert Potter Advocaat van den Hove en secretaris van Wymbritseradeel, impt  CONTRA 

Cuniera van Oostheim voor haar en gessiseerd met Feike van Herbranda Grietman van 

Achtkarspelen en Aesge Popma wonende in der IJlst , haar curatoren.  Het HOFF verklaart de impt 

niet ontvangbaar.... 

29 nov 1606 
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Gosse Foppes Appellant; CONTRA Gerlacus Friso secr van Tietjerksteradeel;  

... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

 

Dubbrich Cents, als cessie hebbende van Reinke Reinkes.      CONTRA Mr. Eco Isbrandi,  

 ... te namptificeren 150 g.gld. en ten principale in factis. 

 

Douwe Epema req.  CONTRA  Tinco Andringa  

Het HOFF accordeert de Requirant de tijd van drie weken om op te Salvatien en In?Justicien 

daarinne gemeld bij de gereq. overgeleverd te mogen seggen, reserverende de kosten. 

 

26. 

Popke Folkerds tot Eestrum als voorstander van zijn twee dochters bij Trijn Wolters zijn overleden 

huisvrouw, en Sybrand Syurdts in Garijp, tesamen als eigenaars van vier mad maden van haar 

overleden moeder aangeefd, gelegen in een stuk van 16 mad in de Woldmaden of Bregwarren in 

Terwispel, Impt   CONTRA Jelderd Gerrijts en Jan Mintses te Terwispel.  

Het HOF rejekteert de exceptie en cond. de ged. te antwoorden , reserverende de kosten. 

 

Jacob Aedgers tot Jorwerd impt  CONTRA Gerbrand Folkerts tot Oldeboorn,   

... te namptificeren 19 dalers. 

 

Hidde Hiddema executeur van Schoterland, voor hem als conj pers ven als wett voorst. van zijn 

kinderen bij wijlen Nies Bolsma; zijn voorwijff, CONTRA    Popcke Wattemans (?)  tot Collum, 

als voorm over de twee kinderen bij Griet nagelaten en voor zijn mede voormomber wonend in 

Groningerland.  IN Factis. 

27. 

Baucke Tijbbes tot Oldeboorn, applt.  CONTRA Gerbrand Folkerts aldaar.   

...niet ontvangbaar.... 

1 dec 1606. 

 

Dubrich Vincents voor haar en haar kinderen bij Jan Kempis, en het recht hebbende van Joost 

Hoeckes en Renu Gerrijts dr.  impt CONTRA Hanke Bottes voor hem en vanwege Holck 

Jonges dr zijn e.h.; en Joost Hoeckes voor hem en zijn huisvrouw. In factis. 

 

Meile Jensma tot Pingjum, voor hem en nomine Uxoris, aplt.  CONTRA Jan Lyuwes tot Pingjum 

voor hem en n/ux.  ..bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard. 

 

His, Agge Jenkis wed. en geass met mr. Marten Agges, en Trijn Agge dr. haar zoon en dochter.  

CONTRA Geert, Hans Pijls wed. en Tyamke Tyaems zoon te Ijsbrechtum.  

Het HOFF voorbijgaande aan de exceptie verklaart de imt niet ontvangbaar in de eis van 550 g.g.; 

cond haar in de kosten, ... 

28. 

Quirijn (Quirine) Gerrijts en Lucia Warners e.l te Harlingen,  CONTRA 

Jan Jans en Trijnke Willems te Sneek, en Willem Egberts en Sara Jans te Harlingen, e.l. 

Het HOFF verklaart Jan  Eilerts en Syts Haie dr originaal d.....? genoegzaam bekend en de huizinge 

ten processe gedacht en bij Willem Egberts en Sara vs. gepossideerd, de impt voor hem ten achter te 

wezen gehypothekeerd  en cond hen de huizinge te laten volgen, en hun ten achterwezen te betalen 

met schade etc.... 

2 december 1606. 

Dirck Henricks van Amsterdam coopman, impt en Triumphanten CONTRA 

Tied Douwe wed en Douwe Jutgiens , ged en gecondemneerde. Het HOFF Tauxerende de 

schaden en interessen op 290 C.gld en 3 str; 12 penn. .... haar voortgang zal hebben. 

 

Fedde Rinkes te Jelsum, voor hem en de andere erfg van Eelck Douwe dr exc. en Douwe Reilofs in 

die kwaliteit, eiser voor de vs Eelck CONTRA Douwe Gerlofs tot Wirdum.  IN factis. 
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29. 

Christoforus Barends Doccumis(?)  CONTRA Jacob Schoutens.  

Het HOFF verklaart het CONTRAct van koop tussen Reym en Abraham Sibes aangegaan nader ten 

processe gementioneerd vigerend en in cracht, cond. dienvolgens de koop bij de apellant bij hem 

gepretendeerd met den gevolg vandien te desisteren. Des dat de gereq. de req. te betalen 1600 C.gld 

... etc. 

3 dec 1606. 

Augustinus Jans burger en coopman binnen Harlingen; impt  CONTRA 

Arne (?) Jans schipper en burger binnen Harlingen en Aesge Boyent te Tzum.  IN factis. 

 

Jacob van Loo deurwaarder van het Comptoir, CONTRA 

Jan Cornelis Alberts ende Marijtien Boyens dr. e.l  te St Jacobi Parochie.  

 

De erfgenamen van Jantien Frankena recht van transport hebbende van Martha Johannis Frankena 

en mediate erfg. Van Franke Johannes frankena, en door cessie het recht hebbend.  CONTRA 

Albert Jans voor hem zelf en vanwege zijn huisvrouw. 

Het HOFF ord. Partijen te compareren voor de commisaris die hen (30)  zal verenigen, indien niet 

hem zal informeren op zekere POINCTEN ...1.Oft de gedaagden voor de instructie voor den hove 

geëxhibreerd daar ook kennis van hebben gehad, 2. Oft in Stellingwerff zodanig costume geweest 

is, dat men h.... bij g.... ten verzoeke van overlieden allenen ordre gehouden gelooff gerest (???) 3. 

Wat inschuld Wilke  Martens en zijn huisvrouw op Roeloff Jans en Alijt zijn wijff gehad hebben. 4. 

Te recouvreren de bescheiden waardoor Wilke Martens de zate tot Mackinghe bekomen heeft ende 

en de zegen van hem verkregen hebben. 5. Ook te recouvreren het bescheid wardoor de erfgenamen 

de halve zate van Jan Roeloffs bekomen is. En aangegeven hebben de schulden die daarop leggen te 

betalen. 

4 dec 1606. 

Ruardus Bandts binnen Leeuwarden, als cessie en transport hebbende van Syoucke Rryurdts Bandts 

zijn vader die cessie had van Mathijs van Muiden; en Lelcke Tyardts dr e.l. CONTRA  

Jr Carel van der Nytzhem als voogd van Jfr At van Offenhuizen zijn e.h.; en Jr Douwe van Hettinga 

als voogd van Jfr Habel van Offenhuizen; en Jfr Trijnke van Offenhuizen hen allen dragende zich 

erfg. Van wln Andries van Offenhuizen, onder Beneficie van  Inventaris.  Het HOFF cond de 

gedaagden de impt te betalen de somma van 196 c.gld met schade en interessen, etc. 

31. 

Merck Bonnes wonende in der IJlst. CONTRA   Johan Martens Gravius ontvanger van 

Wijmbritseradeel. .... niet ontvangbaar. 

 

Saack Ebe dr Impt en Triumph.   CONTRA 

Jacob Dijurres als voogd van Trijn Romke dr te Steens, Jan Simons als voogd van Tet Romke dr.; 

Cornelis Edes als voogd van Eelck romke dr , Syuck Frans z als voormomber over de jongste 

wezen van wln Romke Tijepckes. Als erfg van deselve Romke.  

Het HOFF ord de gereq. te gehengen en te gedogen dat de req en triumphant in de possessie van de 

landen bij scheidinge haer toegeleid, werde geimmiveerd(?) mits betalende de zesdepart van de 

huizinge op de landen staande, en dragende deugdelicken de lasten, van de Floreenrenten, sampt 

dijcke en dammen, op die twee gedeelde landen leggende, en ..... voor het overige niet ontvangbaar.  

 

Salomon Jans burger te Harlingen; CONTRA   Hendrick Claes burger in Franeker, als het recht 

hebbende van Claes Pieters. IN factis. 

32. 

Jacques Valck burger in Leeuwarden, voor hem en als m.e.v van Tied Pieters dr en c.d.r. 

CONTRA Tied Eelcke dr te Beetgum voor haar en als wett. voorst. van haar knn bij Harmen 

Rinnerts. .... niet ontvangbaar....en in de kosten. 

 

Fedde Rinkes tot Jelsum , appellant CONTRA     Jacob van Marssum, geapp. In Factis. 

5 dec 1606. 
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Jelke Jans dr wed Roeliff Hendriks, te Leeuwarden, geass met Thomas Alles haar tegenwoordige 

man. Als voorm over de nagelaten weesk. van de vs Roeloff.  CONTRA   Tyerck Lyuwes te 

Collum, Het HOFF ord de ged. De impt onder de presentatie bij hem gedaan van ht 13e 

artikel te betalen de somma van 60 g.gld 14 strs;  met schaden etc... 

33. 

Jacob Dirks tot Reisum(?) als voogd van Jelcke Haytse dr; huisvrouw van Jan Jans te Menaldum. 

Eensgelijks voor Sibbel Hantse dr, zijn huisvrouw, Jacobus Cents als voogd van Aat Hantse dr zijn 

huisvrouw tot Emden; en zij caverende voor Peter Hans hun broeder. En in die qual. erfg. van Tet 

Jelle dr hun Moeder.     CONTRA Bauke Gerliffs en Douwe Geuckes te Minnertsga. In Factis. 

 

Geert Dingles burger van Sneek CONTRA Freerck Idsarts aldaar  In Factis 

 

Eijsse Annes te Surhuizum als cur van de onjarige kinderen van Anna Johannes dr zijn huisvrouw 

bij wijlen Hed Folkerts haar overl man getogen; en alzo erfgenamen. CONTRA 

Jacob Jans te Collum en Atte Bruchts ged. IN Factis. 

 

Harmen Meusel (Moezel) en Dirck Gauwes als voorst over het weeskind bij bij Leu Gauwes 

achtergelaten.  CONTRA Margareta van Sin....en weduwe van Leul ....   ?  IN factis. 

34. 

Harmen Pieters      CONTRA   Jelle Andries en de gerechte sampt de executeur van Collumerland.  

Het HOFF cond. de ged. de requirant pendente appellationis te laten ongemolesteerd, en de kosten 

tot het uitbrengen van de principale zaak.  

 

Gerrijt Pieters te Bolswerd, als cessie hebbende van Baucke Tyerks zoon te Workum. CONTRA 

Rentse Syurdts nom uxoris; en de wed van Andries Jellis voor haar en haar kinderen, bij hem 

getogen In Factis. 

 

Jees Michiels dr wed wln Douwe Douwes.; te Beetgum, als leg. tutr. voor haar zoon.   CONTRA    

Jan Johannes Felsum voor hem en caverende voor Lol? Minn? dr zijn huisvrouw tot Beetgum. 

 

Willem Gerrijts zoon metselaar te Sneeck; en Here Heres, burgers aldaar, en als pachters van de 

consumptien van het zout;  CONTRA Tyerck Sybes. Banp..e te Ferwerd 

Het HOFF rejekteert de exceptie... en in de dupliek te anwoorden... 

35. 

Uulck P.... te Leeuwarden  CONTRA Arent Jans te Lyussens. ... mag met de presentatie 

volstaan, en reserveert de kosten. 

 

8 dec 1606 

Lucretia Dionisi wed van Arent van Velsen, te Leeuw. Applt. CONTRA  

Hert Willems burger binnen Sneek.  Niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Idsart Solkema wonend te Ter Oele, en Uulcke Gerrijts op Bornzwaag, vanwege zijn knn bij Eed 

Solkema, en tesamen als volm oor de broers en zusters van Tyerck Aenis Solckema; hun vader en 

zij als last hebbende van de erfgenamen van Bennerd Solkema hun resp oom, en zo erfg mediate en 

immediate van wijlen Anna tyerks Solkema hun resp oldevader ..   CONTRA    Walte(r) Reins te 

Ter Oele als (36)als voogd van Frouck Anne dr geappelleerde.    Het HOFF ord de verklaringe in 

het 5e , 6e , 7e, artikel gegeven antwoord gedaan., rejekteert de exceptie en en de overgelegde 

declaratie te betalen met schade etc... 

 

Harmen Jans als voorm. over de weesknn van Heils Rinnerds te Harlingen;  CONTRA  

Wijts Gosse dr wed van Joachim mintsis; voor haar en de kinderen.  ... te namptificeren 100 g.gld. 

 

Pier Stellingwerf, secretaris van Hennaarderadeel, voor hem en Tyardke zijn huisvrouw,      

CONTRA   Greelt Tadis geapp. En exc.  Rejekteert de exceptie en te anwoorden, 
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reserveert de kosten.. 

 

Jacob Simons als man en voogd van Thomas Jetse dr; resumerende de proceduren bij Otte Hiddes 

van harer wege geinstitueerd. CONTRA ......     

Het HOFF cond de ged de impt te betalen 100 g.gld met schaden etc... en in de kosten. 

37. 

Doorgehaald: 

Fedde Rinckes te Jelsum voor hem zelven en vanw. Auck Ryurdts dr zijn huisvrouw. CONTRA  

Rienck Gabbes en Mints Gerrolts dr e.l. ged. 

 

11 dec 1607. 

Jacob Laaszn, als gsuccedeeert in de plaas van Dirck Renners in leven per.. hebbende administratie 

over de beneficiaal goederen tot Jorwert.  CONTRA Sibrant Wolters ged. 

Het HOFF rejekteert de exceptie, cond de ged alsnoch zijn eed van calumnia te beantwoorden, 

binnen 14 dagen. Reerveert de kosten. 

 

Tyerck Sapes ged. in conventie en eiser in reconventie,  CONTRA Jacob Thomas zn 

Scheltsma.   Het HOFF ontzegt de req. zijn verzoek,  

38. 

Tet Jelle dr als het recht hebbende van Johannes Claas zn burger binnen Leeuwarden, uit reguard 

van haar interesse. CONTRA, Jacob Jeppema onder genoegzame satisactie, des noods 

interveniende voor Theus Peters en deze zelf, gedaagden.   IN factis. 

 

Jfr Clementia van Hoitema wed van wln dr. Igraem van Achelen, voor haar en voor haar 

ingebrachte penningen door scheiding en deling het recht hebbende van wijlen haar mans zaken, en 

voor zoveel node voor Jfr Ida van Achelen, haar dochter als het recht hebbend van alle de goederen 

van haar man en haar vader. CONTRA Roeland van Achelen voor hem en onder behoorlijke 

satisfactie voor jfr Allegonda van Achelen, zijn dochter als erfgenaam van Jfr Womck Mockema 

haar moeder. Het HOFF doende recht op de versochte pervijzie, cond. de ged. om onder de Hove 

te namptificeren de helft van 800 g.gld; en te gedogen dat Jfr Clementia vs. onder genoegzame 

cautie de restituendo en indien zulks namaals bevonden zal worden te lichten. En de procedure 

peremptoir in stte van wijzen te brengen. 

 

Fedde Bauckes te Jelsum, voor hem en vanwege Auck Ruirdts dr zijn e.h.; CONTRA  Rienck 

Gabbes en Mints ged.    Het HOFF cond de ged de impt te betalen 8 g.gld;  (39)   van een praem, 7 

g.gld van dong, en voorts de impt. costeloos te ontheffen, van de beslag nopens de leveringe der 

landen aan Johannes Aysma, En verklaart de eiser niet ontvangbaar wegens de huizinge, hecken en 

dammen, alsmede de vorder eis van de dong, En aangaande de vordere POINCTEN te compareren 

oor de commisris....Weiniger de rekening met en tussen partijen gevallen, en oft de partijen de leste 

rekeninge is geweest. - Van gelijken de rekening met B bevonden twee positien van gedaagde 

gementioneerd.- Oft de 120 g.gld bij de impt van Tarquinio Gerardi ontangen, niet zijn behoorlijken 

aenden selver Bartholomeus Oldeneel ter betalinge van de springhengst te processe verhaald . 1-  

Wanneer en waarmede de obligatie bij de impetrant in zijn artikelen gementioneerd, zijn betaald.2- 

Waartoe de penningen in de specifiatie gementioneerd met A in de 2e van des gedaagdes positien 

zijn gekomen  en daarvan instrumenten of aantekeningen te tonen, en de rekeningen te reserren(?), 

ende het protocol van de notaris en de principale brief met reste getekend te vorderen (?)  

 

Pibe Wopkes tot B...... als oom, bij de gerechte van Menaldumadeel geauthoriseerde voormond en 

curator resp. van de nagelaten kinderen van Hette Claas, bij Rints Poppe dr. ; geassisteerd met 

Syoucke Ryurdts Bandts, oude burgemeester tot Franeker, als curateur over de goederen der 

weeskinderen.   CONTRA    Rints Poppe dr. ( 40. ) Het HOFF verklaart de apellant met de gedane 

prsentatien in den 23e artikel  te mogen volstaan, en de requirant tot het verzoek van het 

vruchtgebruik des versturvenen kinds aanpart erfenisse niet ontvangbaar. Ende zullen partijen in 

executione hun mogen behelpen met die stucken en informatien, ten processe  overgeleverd, en om 
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redenen compenseert de kosten. 

10 dec 1606 

Ate Sickes voor hemzelven en vanwege zijn kinderen bij wln Itske (?) Everts dr in echte getogen, 

en c.d.r en onder hypt van goederen. CONTRA Syuck van Wijnija tot Marrum.  In factis 

binnen een maand peremptoir. 

 

Jets Lolles in Ipekolsga applt   CONTRA Tiemen Pieters te Balck.  In factis binnen 2 

maanden peremptoir 

DOORGEHAALD: 

Hendrik Joris en Jan Jebs wonende op ter Bildt, cav de rato voor de erfg van wln Joris Adriaans (?) 

en Martien Alberts dr hun olders CONTRA  Cornelis Hendriks zn Golder(n) (?) te st Jacobs 

Parochie.       ... te betalen de somma van 4000 C.gld de eerste mei l.l. Verschenen. En van de 

restelijke 13400 c.gld te beprijsen behoorlijk reversaal, volgende de overgelegde artikelen van de 

koop en daarvoor genoegzame borge te stellen. En insgelijks in de schaden en interessen.... etc.  

 

Doorgehaald: 

Lyuwe en Hylcke Feites aplt CONTRA   Jelle Meintes wonende onder de klokslag van de Jouwer.     

Het HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie...  tot de volle 

betalinge... 

 

Lyuwe en Hylcke feites Appellanten,  CONTRA    Jelke Meintes op de Jouwer, gecaver hebbende 

voor Jantien zijn huisvrouw.   Doet ...te niete het vonnis van de nederrechter, en bij nieuwe 

sententie recht doende, cond. de geapp. de bewijzen ten procese gementioneerd, te restitueren, in 

dien die zelve in rerum natura zijn, indien niet de estimatie van dien met schaden en interessen 

gehad en geleden ... etc. 

 

Simon Jans   CONTRA  Jan Simons. IN factis voor voorgaande commissaris Grovenstins. 

42. 

Uulck Jurgiens dr e.h. van Ete Lyuwes, met dezelve haar amn gesustineerd Sampt Tied Douwe dr te 

Dokkum, voor haar zelven in conv en in reconv.   CONTRA    Syrck Jans Brouwer binnen 

Leeuwarden.    ....  de gedaagde te betalen aan Uulck de somma van 16 g.gld; en aan Tied Douwe dr 

mede impt 8 gld van 28 strs; en voorts niet ontvangbaar en in reconventie: verklaart de impt niet 

ontvangbaar.  

 

Hein Jans tot Englum,   CONTRA Trijn Lykle dr tot Berlkum, geass met Dirck Lykles haar 

broeder, zo veel noods, IN factis binnen 2 mnd peremptoir. 

 

Tsiesse Hebbes in de naam en als voorstander van zijn kinderen van Habel en Rinsck zijn zusters, 

als geinstitueerde erfgenamen van wln Hebbe Tsiesses. Triumphanten   CONTRA  Abraham en 

Andries Roorda gebroederen. (43 )   als erfg van  ex testamente van wln Carel Roorda,  .. dat de 

uitspraak zijn voortgang zal hebben. 

11 dec 1606. 

Dirck Jans seepsieder binnen Leeuwarden, en Mr. Gijsbert Jans chirurgijn aldaar, en Mathias 

Everardi als curateur over wln Ael Gijsberts onjarige kinderen.  CONTRA   Jacobine Wolpherds  

In Factis. 

12 dec 1606. 

Aedger Cornelis burger binnen Leeuwarden   CONTRA Watse Gapkes burger aldaar;  .... doet te 

niete hetvonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie cond de appellant, orig gedaagde, de 

somma van 20 g.gld te betalen; en ter causa van de wondinge in questie, hem geappelleerde het 

meesterloon te... ? En voorts niet ontvankelijk.  

44. 

Tied Wibrants tot Wirdum,  CONTRA Mr Gerrit Gerbrands te Tiemarum. In Factis. 

 

Tyaerdt Hoytema te Nijega als procuratie hebbende van Sibrand Rinckes als voogd van Anne 
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Sipcke dr zijn wijff, en Hamke Gerbrands als voogd van Anske Sipke dr e.l.;  CONTRA 

Jan Gelis, secretaris van Lemsterland, als voorm. o. het weeskind van Tzaling Idses (en) Aal Buwe 

dr; huisvrouw van Jan Jans, en allen erfg van Merck Sytse dr.   IN factis. 

 

Uble Syurdts zn ...   .....  voormond over Hanne Hanne dr. aplt CONTRA   Jouke Jetses en Solke 

Douwes als cur over Hanne Hanne dr.  ..niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter, en 

cond. hem in de kosten.  

45. 

Meinte Reniks voor hem en als voogd van zijn huisvrouw voor de ene helft en de ander als cessie 

hebbend van Siebe Pieters tot Driesum, als erfg van Pieter Syses, hun vader, in conventie en in 

reconventie.  CONTRA Hidke Merks dr te Bolsward, wed van Pieter (Peter) Sytses, ged. etc.  

Het HOFF doende recht ten principale cond. de ged. de impt. te betalen 100 g.gld met schade etc. .. 

des dat de impt gehouden zal wezen Ebe Galis schuld rechtich te maken en om reden compenseert 

de kosten. En in reconventie niet ontvankelijk. 

 

Dirck Gerrijts van Helt voor hem en als mede erfg. Van Pieter en Tyaerdt Gerrijts, van Helt, en als 

vol van Jacob Gerrijts van Helt zijn broder, en c.d.r. CONTRA    Dr. Thomas van Herbaium 

als erfg van Mr. Jacob van Herbaium, zijn vader. Gesustineert diens proceduren.   ... niet 

ontvangbaar.... (* wegens naamval kwestie vaak als Herbajus geschreven, in oudere stukken, wat in 

mijn ogen, gezien de familiemaan van de zoon onjuist is.) 

46. 

Jr. Haio van Roussel Rd Ord. als voogd van Jfr Jouck van Burmania, zijn huisvrouw en mede als 

last hebbende van Jr Uupcke en Rienck van Burmania, Juffr Cnier van Douma als wett. voorst. van 

haar kinderen bij Sibolt van Burmania, Jfr Eebel van Burmania als erfgenamen van wln Gemme van 

Burmania, hen wijlen vader, en mede door donatie het recht hebbende van Jfr Jel van Ailwa, hun 

moeder  CONTRA Jr Taco van Burmania.  

Het HOFF cond. de gedaagde om de eisers in hun qual. als erfg van wln Gemme vs. te voldoen en 

te betalen de helfte van 1619 C.gld; en 15 strs, met schade etc. en voorts niet ontvankelijk.  

47. 

Jacob Jans te Ee in Dongerdeel, als voogd van Trijn Eije dr. zijn e.h.; en c.d.r. 

CONTRA Jetse Claes tot Engwierum, voor hem en als voogd van Sibrich Wolters dr. zijn 

huisvrouw en mde het echt hebbende van Anna ende Aal Wolters drs; zijn huisvrouw's zusters. 

... cond de ged de impt uit de landen alsulke partijen en aandelen te laten volgen als op hen door 

Cornelis Douwes versterven van Cornelia Douwe dr en Wolter Eyes, mediate zijn gesuccedeert 

ende vererfd; en dat met de fruchten, profijten en emolumenten, en schade etc... en compenseert de 

kosten. 

DOORGEHAALD    Sybren Epes Adama aplt    CONTRA   Jan Heres te Collum.   ............ 

48. 

Lyuwe van Jukama req   CONTRA   Carel van Sternzee te Franeker en Wybe van Burmania, mede 

de proceduren van de Staten van Friesland ... bondgenoten en Cornelis van Aengiums postulant 

binnen Leeuwarden. 

 

Gyelt Aeltzes in Smallinger Oldega, als vader en voorstander van Saeck zijn dochter, impt  

CONTRA  Mr Watse Aeblis geassisteerd met Alle Bennes en Alle Pieters zijn voormonden,  

Het HOFF verklaart de impt. so hij procedeert bij de gedaagden gemunieerd te wezen, cond. de ged 

voor den Hove te compareren, verklarende van Saack Gyelt Aeltse dr, met te weten als eer en goed 

(?) en de impt. te betalen de somma van 16 g.gld.; en voorts niet ontvangbaar.  

49. 

Joucke Minnes te Olterterp  CONTRA Hepcke Fockens grtm. over Opsterland, en Gyelt 

Douwes en Gosse Fockes in de Langeswagen,     ...niet bezwaard... bij het vonnis van de 

Nederrechter en cond de eiser in de kosten en de grietman tot s Hoffs taxatie. 

 

De kinderen en erfgenamen van Dr Jan Loo en Syouck Abbe dr. e.l en also mediate erfg. Van 

Ulrich Abbes, geassisteerd met mr. Marten ten Hoor, hun curator litis. CONTRA 



583  

Eppo van Heringa en Jfr Lisck van Heringa,wesende susters, en Jfr Geel van Heeringa en dr Broer 

Hania als cur. litis over Sasker en Jfr Geel van Diepholt, en als erfg. Van wln Ael van Heringa als 

erfg. Van Eelcke van Heringa, als erfg van Tet van Roorda zijn huisvrouw, en alzo erfg van Jfr 

Anna van Roorda, haar zuster, geresumeerd de proceduren bij de vs Eelke Heringa.  

 ( DOORGEHAALD:  Eelck(e) van Heringha te Oostereind, als voogd van Tet van Roorda, 

erfgenamen van Anna van Roorda, haar zuster, en Henricus Gualtheri als cur bonorum bij wln Jfr 

Iselmuden achtergelaten goederen.) 

Het HOFF............... om de impt te guaranderen voor de helfte van de aanspraken bij dr Suffridus 

Nijenhuis, in zijn qualiteit gedaan , en voorts niet ontvangbaar. 

50. 

Anscke Piebes als het recht bebbende van zijn overleden broeder Jacob Pijbes.  CONTRA 

Jurgien Pijbes te Hijum. Het HOFF cond. de ged. de impt. van de derdehalff pondematen lands 

zijn aandeel te laten volgen, met alle vruchten etc.; en de impt. verder niet ontvangbaar, onverkort 

zijn recht op wln. Jacob Pijbes. 

 

Oedts Arends tot Bergum, voor hem en de andere erfg. Van wln Arend Oedts; en Houck; in leven 

e.l.; en Jelke Meyerts en daarvoor als conjuncta persona, onder hypt. van goederen c.d.r.  

    CONTRA  Jfr Ida van Loo wed Johan Rattaller, voor haar zelven en Wolpherd van Lezaan mede 

in de naam van Jfr Wijweke van Rattaller; en Jfr Ida van Loo als onder Ren. S.C. Vell. Voor 

Margaretha Rattaller haar dochter, bij dezelve in echte getogen.  NOTA : dat deze qualiteit voor het 

disposieff vandien gesteld is in de 64e diffinitieve sententie.  

51. 

Tyaerd Sapes en Thomas Geyldts in Optwijzel, als volm van de ingezetenen; CONTRA 

Harcke Roeloffs in Optwijzel, als voorm over de weeskinderen van wln Romme Roeloffs, zijn 

overleden broeder, in die qual. mede vervangende de oldste dochter van de vs. Romme Roeleffsma, 

thans e.h. van Andries Jans te Driesum; ende Syeurd Emkes wonende in Oldega, en Magdalena 

Emke dr. e.h. Van Otte Cornelis te Beetsterzwaag; gedaagden. 

Het HOFF verklaart de impt niet ontvankelijk jegens Syeurd en Magdalenen Emke dr; en 

ordonneert de kosten der procedure ten respecte gevallen , en nopens de andere gedaagden, te 

compareren voor de Commissaris die hen zal verenigen indien hij kan indien niet, hem te 

informeren op zekere POINCTEN: 1. Of het weeskind van Romme Roeloffsma jaarlijks 

opkompsten tot groten... van haar zelfs ende haar eigen onderhold van doen hebben, 2. Hoe groot 

deselve opkomsten zijn, 3. Oft de oldste dochter van Romme vs. zijnde huisvrouw van Andries Jans 

te Dokkum, geen middelen heeft om te kunnen bijstaan en onderholden den kinderen bij Wemel 

haar moeder achtergelaten en getogen bij Wijger Hebles haar leste man.  

 

Cunira Bontemans geassisteerd met Mr Pieter ? Lens haar echte man, te Leeuwarden. CONTRA 

Jan Bonteman en Jan Stoffels als vood van Greijtsen ? Pieter Bontemans dr zijn e.h.; onder verband 

van goederen c.d.r. Voor Mariethien Bontemans hun zuster. gedaagden. 

Het HOFF cond de ged om de impt te betalen de somma van 300 C. gld met de schaden en 

interessen, onverkort het recht van de impt nopens de vordere interessen van de geeiste 600 C.gld.  

52. 

Hendrik Jans en Jan Jobs vor en zelven, en c.d.r voor de erfg van Johannes Adriaans, en Maritien 

Aarts dr hun olders CONTRA Cornelis Hendriks van Gelder wonend aan St. Jacobs Parochie. 

Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 400 c.Gld.  De 1e mei laatstleden 

verschenen, en van de resterende 13400 c.gld te eisen? behoorlijke reversaal, vermogens de 

artikelen en de koop bij de impt. overgelegd. En daarvoor genoegzame borge te stellen, mits weder 

ontvangende de leverantie en de coopbrief naar beharen; met schade etc... 

 

Cornelis Hendriks van Gelder aan St Jacobi Parochie, impt  CONTRA       mr  Watse  Daam, 

Cornelis Femmes en Leentien Johannes dr. e.l.; aan st Jac. Par. ....niet ontvangbaar.... 

53. 

Wijbe Pijters impt CONTRA Jan Jans Wederspan te Dokkum.  

Het HOFF gehoord de eed van de impetrant tot versterkinge van zijn aangeven cond. de ged. de 
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impt. te betalen de somma van 10 dalers met de schade etc... en voorts niet ontvangbaar. 

 

Rinnerd Rinners als cur litis over Jan Jans zoons kinderen, bij salige Grit Jacobs dr. en Jan 

Koekebakkers voorwijff in echte getogen;  CONTRA   Jan Jans de Wese intervenierende voor 

Romcke Griolts, en Cornelis Hieronimi, zijn borge, en c.d.r voor Jan Pau, Seepsieder, en Pieter 

Cornelis zn Crudenier, burgers in Amsterdam, ged. in conv. en eisers in reconv.  IN Factis voor 

Lyklema. 

 

Binnerd Sappema voor hem en als mede last hebbende van de andere erfg van Reint Sappema; 

CONTRA Georgien Itsma , postulant voor het gerecht van Collumerland, als wett. voorstander 

van Doedke Hebbema zijn huisvrouw,  In Factis voor Meynsma... 

54. 

Reimer Claes en Cornelis Sibrands, als volmacht en procuratie hebbende van de ingezetenen van 

Pingjum,  CONTRA  Sybrant van Osingha, grietman van Wijmbritseradeel; ratione officy.In Factis. 

15 dec 1606. 

Tetman Feickes als secretaris der Gedeputeerde Staten en en als ontvanger Generaal van de 

contributien van Hemelumer Oldeferd, Noordwolde en Utingeradeel, met de steden en leden daarin 

begrepen.   CONTRA Popke Buma en Hantske Roukes als vom. Van de dorpe Achlum, ende Hidde 

Jans. Ged. In Factis voor Sakema.  

 

Sibolt Tijebbes erfg en triumphant  CONTRA   Ede Sibolts voor hen en Sijts Renke dr. wed. van 

wln. Hantske (Haitse?) Mircks, voor haar resumerende de proceduren bij wijlen haar man 

geinstitueerd.  IN FACTIS. 

57. 

18 dec 1606. 

Fekel Amblosij (Foeckel Ambrosius?) impt  CONTRA      Sicke Sibrand n/ux;      

Het HOFF rejekteert de exceptie.. 

 

Jan Benedictus  CONTRA  Jacob Gerrijts.   Te compareren voor de commissaris..... 

19 dec 1606. 

Ida van Loo, wed. Joh Rattaller voor haar zelf, Wolferd van Lezaan in de naam van Wijweke van 

Rattaller, en Jfr. Ida onder Ren. Sc. Vell. vervangende Magaretha haar zuster.  CONTRA 

Oeds Arents   Niet ontfangbaar.... 

58. 

Oeds Arends te Bergum voor hem en vanwege de andere erfg. van wln. Arent Oedts en Houck 

Haarsma, zijn ouders en Jelcke Meyerts zijn oom. CONTRA  Jfr Ida van Loo, wed joh. Rattaller, 

Wolferd v. Lezaan voor Jfr Genoveva van Rattaller. En de vs. Ida Loo voor Margaretha, haar 

dochter bij Jan Rattaller.     HET  HOFF cond de gedaagden aan de impt. uit Feyema zate te laten 

volgen jaarlijks derdehalve golden gulden rente, salf het een ter oorzake van de achterstanden 

deselve zal bevonden worden hem te competeren; met schade etc....; en aangaande vordere questien 

te compareren voor de commissaris. 

POINCTEN; 1 Wanneer Aarend Oeds en Hauck te dezer wereld zijn overleden.  2. Hoe oud mr 

Frerck, Oeds en Ercke Arents bij den overlijden waren; 3. Hoe oud geweest zijn Houck en Taets 

Eercke dr; als de vs. hun vader quam te overlijden? 4. Wanneer Jelcke Meijerts is overleden; 5 Hoe 

oud damaals zijn erfgenamen geweest zijn; 6. Oft Johan Rattaller en Jfr Ida van Loo volgens den 

huurschriften (?) in date 5 aprilis 1588 de gebruick van dselve artikelen gehad hebben. 7. Ende hoe 

lange? 8. Oft Hylck Hillema ook erfgenamen heeft nagelatenen wie deselve zijn?; 9. Oft de erfenis 

ook is aangetast. 10. Of in deselve erfenisse ook hunne schulden als goederen zijn bevonden 11. En 

waar de goederen gebleven zijn.  

59. 

Rinck Aarends dr voor haar en de kinderen;   CONTRA   Fecke Wijns burger binnen Bolsward; als 

het recht hebbende van Albert Everts Boner, commissaris generaal van de Convoyen, als voogd van 

Jansk Dirks dr. zijn e.h.; Agge Wijms, Sibolt Wijms, Sibrich Wimes, en Janke Wijnes (!), 

geappeleerde.   In Factis  
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20 dec 1606.  

Mr. Gerrijt Broersma , advocaat voor dezen hoe; in cas van salaris.  CONTRA   Wobbe Luytijens 

en Piebe Douwes in hun qual.   IN Factis voor Hania... 

 

Anna Jaspers, wed. van Douwe Gerkes voor haar en voor haar kinderen. CONTRA 

Trijn Sapes, wed. van Taco Foppes in Waxens voor haar zelve.   Het HOFF gezien de citatiën, 

houdende het overgelechte instrument, d.d. 27 aprilis 1599 voor bekend, cond. de ged. de impt. te 

betalennde helft van 50 g.gld; met de schade en interessen etc, voorts niet ontvangbaar....  

59a. 

Jan Gerrijts en Foock Boelis e.l.; als het recht hebbende van Coert Pieters en Graetke Luitiens dr 

e.l.; in leven te Buitenpost. CONTRA   Watse Luitien Femmes en Saack Folke dr te Engwierum  

Het HOFF gezien de citatitien verstekt de gedaagde en houdende het instrument d.d. 14 april 1603 

voor bekend cond. de ged. aan de impt. te betalen 385 g.gld met schaden etc... 

 

Gertien Lijkles achtergelaten wed. van Cornelis Lenerds Swartien voor haar en de kinderen, en c.d.r 

; Dirck Henrichs zn Bugge als last en proc. hebbende van Hendrik Dirks zn Bugge, zijn vader en 

Cornelis Michiels zijn zwager....    CONTRA 

Sibrich, Arian Heres wed; gedaagde en gecontumaceerde.   

Het HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en gehoord de eed bij de gedaagde tot 

versterkinge gedaan over haar rekenboek cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 33 c.gld. 

 

Peter Peters holtcooper te Harlingen,   CONTRA Carst Sytses op de Olde Leye.  

Om diverse redenen.....  om op de eis te anwoorden,... zijn voortgang zal hebben.... 

59b. 

Rieme Dirks dr. wed. wln. Arend Luitiens,  CONTRA 

Aacht Jacobs dr wed wln Luitien Aarends, wonend tot Franeker, als moeder en wett. voorst. van 

haar kinderen, Boudewijn en Aarend Luitienz zonen, en Abel Luitiens dr.  

HET HOFF gezien de acte bij wln Mr Joachim Hero(?) Joachims aangenomen heeft op de 

voorschreven eis te antwoorden, verstekt de vs mr Joachim van antwoord, en condemneert hem 

volgens de overgelegde artikelen d.d. 18 jan 1588 de impt. te betalen de somma van 40 c.gld. En 12 

strs; met schade etc...  

60.  

DE EERSTE RECHTDAG IN HET JAAR 1607 IS GEWEEST DEN 20 JAN. 

 

Dr Theodorus Tiara, als met Willem Ebis de administratie. hebbend van wln Claes Tiara, en Hessel 

Ryurdts triumphant en impt van brieven; CONTRA 

Arend Bauckes voor hem en als m.e.v. van Jantien Harmens zijn huisvrouw. 

HET HOFF cond. de gedaagde de gedane oppositie costeloos en schadeloos af te doen. 

26 jan 1607 

Upcke Gercks, burger in Lewerden (!)  CONTRA  Jelle Syurdts tot Donium(?)    

Cond. de ged. de impetrant te betalen 40 g.gld met schaden etc; en cond. de gedaagde in de kosten. 

61. 

Wibrand Itsma res. de proceduren,   CONTRA  

Geert Lefferts voor hem en vanwege zijn zusters en broeders als erfg van Lefferd Claes; res. de 

proc. bij hun wln. vader gesustineerd. ..de appellanten bij het vonnis van de nederrechter niet 

bezwaard. 

 

Jfrs His en Hylck van Feitsma te Wirdum als nabloet van Tyalling van Camstra,   CONTRA  

Wytse van Camminga te Wirdum, als mede kerkvoogd aldaar, en voor de andere kerkvoogden 

In factis. 

 

Auck, Tyalcke dr Epema, wed. van Hessel Jans burger te Bolsward, voor haar en de kinderen.  

CONTRA  Sijoucke Claes zn te Itens.    ... verklaart de app. bij het vonnis van de 

Nederrechter niet bezwaard. 
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62.  27 jan 1607. 

Roeland van Achelen als het recht hebbende van Francoijs Ray, erfg. Van Jfr Digna van Stuvelinck 

zijn moeder, in leven e.h. van Johan van Achelen, in conv. en reconv.  

CONTRA  

Jfr Clementia van Hoitema, wed Igraem van Achelen,  Het HOFF rejekteert de exceptie.... 

 

Tyerck Tyallings en Anne Tyercks  applt 

CONTRA Dr Syds Popma en Aesghe Popma c.d.r voor Tiete Popma, en in die qual. erfg van Jfr 

Imck Popma; hun moeder. ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

63. 

Tyepcke Goverds voor hem zelf en vanw. zijn huisvrouw Anna Here dr; als last hebbende van 

Hetse Algers, cur. over Lijsbeth Jelmers, universeel erfg van Duiff Jelmers, en zo geprefereerde 

crediteur. op Douwe Barends en Sijn Here dr goederen.  CONTRA  Lenerd Heres.  

Het Hof zonder te letten op de geponeerde exceptie, cond. de ged aan de impt. als last hebbende van 

Hoyte Algers, in zijn qual de cooppenningen van de landen in den processe geroerd te betalen, de 

somma van 500 g.gld met schaden etc.; bij gebreke van dien verklaart de gebruikme van de huizen 

en landen voor gehypothekeerd. En verklaart de eis en conclusie wegens zijn huisvrouw gedaan niet 

ontvangbaar.  

 

Ryurdt Frans te Stiens en Neeltien Reiners dr wed van Wln Jan Claes te Goutum, triumph. 

CONTRA Jan Gabbes te Hogebeintum, gecond en opp. En Sipcke Bockes coper. 

Het HOFF adproberende de besognes van de deurwaarder, ord. dat de koop van de schuren en .... 

daarin geroerd nog eenmaal te proclameren...(63)op 3 mrt a.s en cond de koper zijn handen tijdelijk 

af te trekken van de zaken, en indien hij aan de koop geraakt, oppositie zal gehengen en gedogen. 

 

Paulus Jans  CONTRA  Broer Claes.   Cond. de ged. in de kosten. 

28 jan 1607. 

Roeland van Achelen voor zijn dochter Jfr Aldegona van Achelen, als erfg van Womck v Mockema 

Requirant CONTRA   

Theodurus Tiara, als volmacht van Jfr Clementia van Hoitema, wed Igram v Achelen, voor haar en 

vanwege de ingebrachte penningen, het recht hebbende van haar wijlen man. En voor Jfr Ida van 

Achelen, hun dr.  In factis.  

65. 

Tyaerdt Saepes en Thomas Gijelds in Optwijzel, als volmachten van het dorp;  

CONTRA Saeke Roleffsma aldaar, als voorm o.d.knn. Van Rommert Roleffsma en in die qual. 

vervangende de oldste dr. van de vs Roleffsma.  ... niet ontvangbaar.... 

Jelke Jans als universeel erfgenaam van Syds Jelke dr zijn moedr en het recht hebbende van Siurdt 

Goer....?  CONTRA    Syurd Emkes in Oldega,  ..in factis. 

 

Jetse Joachims en Jan Luitsens als voorm o.d. Knn. van Jan Joachims, en Griet Jacobs, te Sneek, in 

die qual. het recht hebbende van Hubert Jans en Geertke zijn huisvrouw, die het recht hadden van 

wln Gerrijt Gijsberts en Rixt Claese dr, hun olders  CONTRA  

Timen Jacobs. (66) appelanten en als leg. Adm. van zijn knn. bij Atke Henricx. dr  

.... te namtificeren 150 dalers.  

Jacob van Marssum     CONTRA    Uuble Pieters;  In Factis. 

 

Simon Thomas, burgemeester tot Staveren als last en proc. Hebbend van Cornelia Adremens(?) te 

Enkhuizen CONTRA Folkerd Agges, burger te Staveren. In Factis. 

  29 jan 1607. 

Jurgien Rienks burger in Leeuwarden   CONTRA Geb Claas zn en Fueck Ebe dr. applt. 

 Binnen 2 maanden peremtoir. 

67. 

Dr. Gerlacus Foppens vanw. Rinck Romcke dr. Feddema, cur lit o. Suffridus Nijenhuis, als 

stiefvader, en cur. over Lyuwe Lyuwes zn Jellema, en mede als proc. hebbende van Hots Minne dr 
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en Hylck Jellema kinderen, Arnoldus Poppius te Kollum, bij Mockien(?) Jellema in echte getogen, 

en mede het recht hebbende van Johan, Here, en Jimme Jimmes (?) kinderen, bij wln. Jemme en Jfr 

Imck Jellema getogen. Alle kindskinderen van Hero Jellema, gewoond hebbende te Kollum en 

Imck Jellema te Ackerwolde.  CONTRA   Rompt Jelgersma.   

IN Factis voor voorgaande commissaris. 

 

Rensch Aarens dr. wed. wln. Liuwe Aikes Gaikema, als moeder en wett. voorst v.d. knn. 

CONTRA: Eernst Aukes, Harmen Joachims, Harmen Coenes, Adriaan Ede(n)s.    In Factis. 

68. 

Matheus Peters appellant. CONTRA  Pieter Gales als conj. Pers. van Saack Gale dr; zijn 

zuster, en c.d.r etc   In factis binnen een maand peremptoir.  

 

Hette Hettes zn Friesma, Guard.... des Friesche regiments, voor hem en voor Johannes Claes zn 

Blower,  CONTRA Jantien, mr Jans wed, van wln Frans Jans als erfg van Frans Jans, haar 

overleden kind,  Het HOFF cond. de ged. Onder des impt. presentatie te stellen genoegzame 

cautie, voor de gepretendeerd melioratien en dat hij de impt. in het bezit van de halve huizinge 

ongestoord laat, onverkort niettemin de ged. haar rechte op alimentatien en haar mans moeders 

goederen. ... 

69. 

Fed, Tyaerds dr. de wed. van Folkerd Gerrijts,  CONTRA Syucke Folkerds dr.  IN Factis. 

 

Aeltien Lenerds dr in St Annaparochie, wed van Goverd Jacobs, als moeder en voorst van zijn/haar 

kinderen als erfg van Jacob Philips haar kinderen grotevader.  CONTRA 

Adriaan Jacobs,  In Factis. 

 

Mintse Douwes  te Oldeboorn, voor Syurdt en Douwe zijn broeders, en Antien zijn zusters, Eelke 

Broers in de Langeswagen, vanwege Gees Douwe dr, en Anna Ubles te Catlijck voor haar zelven 

tesamen erfg. van Sipcke Douwe hun broeder en oom.  IN Factis. 

70. 

Jacob van Marssum, burger en Apotheker in Leeuwarden,  CONTRA 

Tseetske Jelgersma wed. van Fredrick van Voort, als wett voorst. van haar kinderen  

Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 200 C.gld; met schade etc.. 

 

Cornelis Sixti ....  CONTRA  Peter Jans Clock.  In factis binnen 2 maanden. 

 

Syouck Clais dr. wed. Claes Allards, te Tseettzerck, als oude moeder van de wezen van wln. Douw 

Dircks, in zijn leven gewoond hebbende opt Vliet buiten Leeuwarden.  

CONTRA  Gerrijt en Harmen Dircks.  .... niet ontvangbaar.... 

71. 

30 jan 1607; 

Hillebrand Pieters Req.  CONTRA   

Hille Syurdts;  alsnog zijn bewijs te doen binnen 8 weken... 

 

Wate Harckema CONTRA  Wybe Wierds,   ... rejekteert de exceptie... 

Julius van Eyssingha, overste Lieutnant des Frieschen regiments, Impt CONTRA 

Philips Cornelis en Mayke Aarends dr. el. te Leeuwarden.  

Rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden. 

 

De erfg. van Jacob Lykles geres. De proceduren triumph;  CONTRA 

Mathijs Everds, cur over Atke Schoonenberg, adproberende hetgeen bij dr Hector Reen vanwege Jfr 

Schonenberg gecond. en Jr Wybe van Burmannio ged. en mede voor  (pag 72)  de kinderen van wln 

Burmania, toen Tyaerd van Aelwe Grietman was van Dantumadeel en Jfr Uulcke van Aelwa zijn 

zuster, en Feye van Heemstra de olde, tot Oenkerk en als volm van Take van Heemstra zijn broeder.  

Het HOFF ord. dat de exceptie van de sententie tegens Mathijs Everds als cur. over Jfr. Atke van 
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Schonenberg's goederen haar voortgang zal hebben, ter summa van 132 g.gld; met rente etc, en 

deductie op reeds betaalde zaken, en kosten ten respecte vandien gevallen, en ord. de andere mede 

gedaagden te compareren voor Foppe van Grovestins, Rd Ord.; die hen verenigen zal  etc. 

POINCTEN. - Wat personen Juffr Jantien v Heemstra tot haar erfgenamen heeft nagelaten. 2. Oft 

de gedaagden voor het geheel erfg. zijn van haar, indien niet voor welk deel; 3. En refererende aan 

het 9e artikel in de sententie .... 

31 jan 1607 

Philips van Tongeren als cessie hebbende van Anna van Tongeren zijn zuster;  CONTRA 

Eilerd Meinerds als v.v. Sickien Brandenburg, zijn huisvrouw als mede erfg van Gerloff 

Brandenburg. En Janneken Lam's in tijden gewoond hebbende op het Heren Veen. (73) 

 Het HOFF cond. de ged. als erfg. van Gerloff Brandenburg onder ben. v. inv.; de impt. te 

betalen de helft van 100 C.gld; met schaden etc... onverkort zijn rechten op de andere 100 c.gld 

 

Jeroon en Liolt Joostes als erfg. Van Lijsbeth Joostes hun zuster; die erfg. Was van Sijmon Sytses, 

gedoemden;   CONTRA  

Dr. Martinus Martinides, adv v.d Hove; als erfg. ex test. van Janke Gerrijts, zijn overl. huisvrouw; 

Geertke Gerrijts dr. e.h. van dr. Albertus Neuhusius, mede adv. met consent van haar man, Jan 

Jaspers, burger en Sijdencramer in Leeuwarden, als oom en voorm. over de weeskindt van wln. 

Tonis Jaspers; en Idske Gerrijts dr in leven e.l.; geres. de proc. bij Hessel Liuwes Tite Jacobs, 

Matheus Everardi, als volmachten en voormonden over Tonis Jaspers weeskindt, en Hil Jaspers 

wed, als oudemoeder en wett voorst van (pag74) van het zelve kind en Jan Jong tot Dokkum als 

vader en leg. Adm. van zijn knn. bij wln. Aelcke. Triumph en ged.  

Het HOFF onsecht de req. en gedaagden het verzoek, .. de zaak haar voortgang zal hebben.... 

 

2 febr 1607. 

Gerrijt (... ? ) en Hilbrand Hendricx, en Hilbrand mede als cred. van Jacob Hendrix,  CONTRA 

Pieter Gerrits Buis, in St. Jacobs Parochie, op ten Bildt.  In Factis. 

 

Jurgien Pybes req.  CONTRA  Wybe Dirks zoon.  

Het Hof cond. de ged. om de huizinge en landen in kwestie costeloos en schadeloos te ontwijken. 

Mits deducerende in des req. schuld, volgens de sententie van de Nederrechter, d.d. 21 juli 1603. 

van de huizinge drie c.gld en 1 ½ str; en tot compensatie van de getauxeerde F (euch?) 102 c.gld 15 

strs; en van melioratien 21 c.gld; onverkort..... 

75. 

Dirck Douwes Jan Henricx en Lambertien Adius,  CONTRA 

Jelle Ables op ter Bildt.  .. te namptificeren 80 c.gld... 

 

Fedde Bruichts als gesurrogeerde curator i.p.v. Geb Meynsma over de onjarige weeskinderen van 

Eept Meinsma, zijn huisvrouw resumerende de proc bij Geb vs.  

CONTRA  Balling Wybes.  In Factis. 

 

Fedde Bruchts voor hem en vanw Fook Lyuwma zijn huisvrouw, c.d.r. CONTRA 

Balling Wijbes tot Bergum.  In Factis voor Ulenburch. 

 

Orck Attes tot Boxum als voogd en gauth, curator over Trijnke Alberts dr, zijn e.h.;  CONTRA 

Tyepcke Remkes te Hallum.  .. de ged. te doen pertinente rekeninge.. en het gene in reliqui te laten 

volgen aan de impt.met profijten en emolumenten etc... 

76. 

Wytse van Buma en Feick Doecke dr e.l te Franeker;  CONTRA 

Lyeuwe Fopma te Arum, als vol van Jan, Lou en Hille Dirks zonen.  In Factis. 

 

Julius van Botnia  CONTRA Johan van Hettingha, grietman van Baarderadeel.  

De impt. te betalen 38 dalers, met interessen etc.  

 



589  

Wybe Tyards te Franeker  CONTRA   

Dirck Dirkcs zoon te St. Anna Parochie.; Tied Rinse dr. wed. van wln. vs. Dirck; als voorst van 

haar kinderen en Claes Dircks bakker te Harlingen,  

...niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter, in conventie, en in reconventie doet ten niet het 

vonnis, en cond. de applt. originaal te betalen 230 ggld   

77. 

Jurgien Syouckes, Melle Sirens (?) en Enne Wijbrens req. CONTRA 

Allard Feckes en Isbrand Arends.  ... de gedane ex..  en attentaten  kosteloos en schadeloos af te 

doen, onverkort.... 

3 febr 1607 

Harmen Harmens wonende in Optwijsel als stiepvader en resp voorm over de twee nagelaten wezen 

van wln. Foek ?  Andries.  CONTRA 

Jasper Wijbes te St Jacobi parochie. Jonge Jan Jaspers en Tonis Jaspers erfg van wln Jan Jaspers.  

 ....cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 600 g.gld. Met schade etc... 

78. 

Albert Everts Boner  CONTRA   Tseets Goverds, wed. Alle Alles, voor haar en de knn  

de ged te gedogen dat ieder gouden gulden rente gaande uit de gekochte landen en 16 gouden 

gulden bij de metingen hoe groot zij bevonden zullen worden indien ze minder als vijftiende halve 

pondemaat zijn, compenserende de kosten etc... 

POINCT: Hoeveel Syurd Goverds voor dit jaar aan jaren inhuringe als geschenk heeft gehad. 

 

Syrck Sippes te Mantgum,  CONTRA  Jarich Sickes te Jorwert.  

.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

79. 

Meile Jensma tot Pingjum,  CONTRA  Haie Alles te Sneeck mede bijsitter van 

Wonseradeel. 

 ...niet ontvangbaar; onverkort zijn recht tegen de Grietman van Wonseradeel en Marten 

Jarichs ... en om redenen compenseert de kosten.... 

 

Nanning Rennes (?) applt CONTRA  Pier Tania ged.;  ..niet bezwaard...etc. 

Sicke en Tyerck Jetses CONTRA  Peter en Rein Hancke zonen en Joachim Sytses 

en Sytse Douwes als voogden van Auck en Goyck Hanke (Hinke?) dr. hun resp huisvrouwen; en 

proc. hebbende van Sibolt Reins huisvrouw, te Franeker voor de knn. getogen bij Dirck Sibolts, 

voor hem zelve.  In Factis. 

80. 

Jantien, Mr. Jans wed. van wln. Fenne Jans burgemr. v. Leeuwarden; als erfg van Jan Fennes haar 

Broer, en voor Frans Jans haar overleden man.  CONTRA 

Jan Jacobs gedaagde.  In factis. 

 

Pieter Doeckes en Witse Annes voor hen zelve, en Johannes Edes als leg. Adm. over Sibbel Anne 

dr zijn wijff.  CONTRA Lolle Pieters.  

 .... de gedane exceptie van de landen kosteloos en schadeloos af te doen.... 

 

Claes Sibrands burger binnen Harlingen;  CONTRA Bonne Jacos burger ende keurmeester 

binnen Harlingen; en voor Sytse Jarichs generaal keurmeester; van het zilver en goud, dezer 

Landschappe.  IN Factis.  

81. 

Lulof Buwes tot Hennaard en Siuwerd Jacobs tot Wommels als mede cur. en voorm over Pieter 

Jacobs te Wijns, bij Bauck Gosse dr. en vanwege Gosse Gerrijts oldevader tot Fellum (?) en Claes 

Jacobs te Witmarsum  CONTRA 

Sipcke Feites als curateur Ipcke Ipckes de jonge, als erfg. onder ben. v. inv. van Ipcke Ipckes 

Algare zijn vader geresumeerd de proceduren. 

Het HOFF verklaart parijen te compareren voor het HOFF die hen zal verenigen; indien niet, hem 

zal informeren op zekere POINCTEN van offitie. 1- Wie althans de zate bezit en gebruikt; 2- Van 
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wie de tegenw. besitter en gebruiker van de huisinge en ontruiminge van de sate heeft bekomen.3-  

Oft Anna Foecke dr laatste huisvrouw van Pieter Jacobs de voorkinderen van Pieter vs. hun aanpart 

van de huisinge, en de ontruiminge betaald heeft.4- Oft Ipcke Ipckes ten respecte van meergemelde 

huisinge en ontruiminge ook iets van de vs Anna Lolcke dr. op den tegenwoordige gebruiker heeft 

genoten. 

 

Liuwe Jacobs in Wommels  CONTRA Jan Wijbrands en Lolke(?) Heres.  

 ... Lolle Hers, alle attentaten de crediteuren gedaan, costeloos en schadeloos af te doen... 

82. 

Pieter in Sloten  CONTRA  Willem Mennerds in Swol. 

Het vonnis ...van de nederrechter niet bezwaard..... 

  4 febr 1607. 

Henrick Hobbes Baard te Harlngen, en Trijn Hendriks dr e.l. CONTRA 

Obbe Obbes te Harlingen.  ... van de nederrechter niet bezwaard..... 

 

Trijn Meus dr. als moeder en wett. voorst. van haar knn. bij wln Joachim Pieters getogen, gesust. de 

proceduren; CONTRA Claaske Claasses dr , als voorst van haar knn. bij wijlen Tseetse 

Joahannis; op Kollumerzwaag, gecond. en Aelke Feike dr wed Jan Martens te Gerkesklooster, voor 

zich en als moeder en wett voorst. over haar kinderen bij de vs Harmen  

in factis binnen 2 maanden peremptoir. 

83. 

Claes Waeties    CONTRA Janke Reiners te Staveren,  ..te namptificeren 115 c.gld.. 

 

Dr. Syds Popma als cur. over de weeskinderen van His Heringa als erfg. van van de selve en so 

mediate door successie van Sasker Heringa; zijn oldoom.   CONTRA 

Ryurd Roorda tot Hennaard, als voogd van Douthien Heringha, zijn huisvouw, Rixt Herinha huisvr. 

Van Frans Cammingha, hopman en Binnerd Heringha als erfg. Van Binnerd Heringha.     In Factis. 

 

Abraham Claes wonende op der Schelling, Gertien Claes dr binnen Leeuwarden, en Aleff Wybes 

tot Winsum, als erfg van wln Auke Claes dr.  CONTRA     Broer Jans en Tseets Harmens.  

IN Factis. 

 

Jurgien Rienks en Trijnke Gerrits e.l. te Leeuwarden;  CONTRA 

Berend Harmens, trompetter en Taets Ibe (Ile?) Itsma dr. e.l. tot Boelkum (Belkum?) 

 ... te namptificeren 181 c.gld. 

84. 

Lyuwe Egberts c/ux te Kollum;  CONTRA 

Jenke Simons ...buren, en Atke Jelle dr e.l.;  IN factis binnen 2 mnd peremptoir. 

  6 febr 1607. 

Cornelis Jans als m.e.v. over Griet Pieters dr.  CONTRA 

Hendrik Damas, voor hem en caverende voor zijn huisvrouw. .. te namptificeren 48 dalers.... 

 

Balthus Arriens burger in Leeuwarden;  CONTRA  Andries Hendriks, aldaar;  

Het HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuw Sententie cond. de applt. Orig. 

te betalen 46 c.gld  met schade etc.... 

85. 

Mr. Willem Cornelis tot Enkhuizen, als cur. over Griet Bookes, nagel. wed. van Gerrit Gerrits, erfg. 

Van wln. Sibrich Pieters dr; gesustineerd de proc.  CONTRA 

Tzijesse Douwe Bangha te Hantumhuizen. ...voor de commissaris.... op POINCTEN:                             

1. Oft Gerrijt Gerrijts in leven echte man van Geert Bockes de naaste erfg. van wln. Sibrich Pieters 

is geweest; en of daar geen meer en andere geweest zijn in gelijke graad. 2- Hoe veel gerede 

penningen ten tijde van het acoord de vs. Sibrich aan Tyesse Banghe heeft ingebracht. 3- Wat 

boelen goederen Sibrich bij haar vertrecken heeft meegenomen, en oft zij die met schip of wagen 

heeft laten vervoeren. 4- of ze ook enige andere goeden meegenomen heeft.; 5. oft de gedaagde niet 
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te voren voordat Sibrich vertrok niet ter stonde en W.... tegens Sibrich was en ook ook dagelijks 

zeer dronken, ende dronken thuis was gekomen, haar... vlekken... 

 

Hugo Pieters tot Franeker als m.e.v. van Els Aarends dr; zijn e.h. En c.d.r.  CONTRA 

Otte Ottes te Jellum, als m.e.v. van Elisabeth zijn huisvrouw.  

... te compareren voor de Commissaris.... POINCTEN:                                                         

1.Wat voor oorzaken de honderd goudguldens waarvan 7 jaarlijks betaald worden, zijn resterende 

en te recouvreren de instrumenten daarvan. 2. Wat penningen en wat somma Otte Ottes van wln. 

Rinnerd Simons vanwege Aarend Feitzes (?) heeft ontvangen. 3. Ende oft hij op verscheiden tijden 

gerede penningen van de vs. Rommert van wegen en als ... heeft ontvangen. 5. Ende of Otte van 

zijn ontvang, niet twee kwitantien heeft gepasseerd. 

 

7 febr 1607. 

Mr. Carel Hendrix chirurgijn tot Bolsward, en mr Henrick Garrijts chirurgijn te Gol... in Holland, 

als mannen en voogden van Aeltien en Arentien Roeloffs drs hun huisvouwen, in die qual mediate 

en immediate erffg. Van Hans Snitgers; en Aeltgen zijn huisvrouw, in tijden e.l. die cessie hadden 

van Hr. Gerdolph van Stavele, impt.   CONTRA 

Jan Jans G....   als man en voogd van Ida Sibe Bangha dr.; zijn huisvouw; en in die qual .... in tijden 

Alck Buwe dr huisvrouw van Able Renicx van (87) haar overleden olders Buwe Foppes en Geert 

Andries dr.   Het HOFF rejekteert de exceptie, en op de impt. te antwoorden... reserverende de 

kosten....     

87. 

Lyuwe van Jukama Rd Ord.  CONTRA  Dr Henricus Gualtheri, Adv. v.d Hove en secr. der Stad 

Leeuwarden, ... verklaart de eiser niet ontvangbaar.... 

9 febr 1607. 

Jouke Syurdts burger in Leeuwarden CONTRA Frans Lyuwes, ... bij het vonnis van de 

Nederrechter niet bezwaard.... in de kosten.  

88. 

Foucke Eelings te Worckum als erfg van Syts(e) Eebes zijn moeder, als geauth. voorm. over de 

onjarige kinderen van Jan Beerends en Foucke Agge dr. en in die qual. erfg. van Agge Ebes, zijn 

vaders broeder; en c.d. r. voor de andere erfg. en res. de proceduren bij Eete (?) Eebes gedaan.  

CONTRA     Sibolt Tyebbes en Goslick Edes te Langweer; als volm van het dorp.  In Factis. 

 

Douwe Ellens  CONTRA   Taco van Burmania.  In Factis. 

 

Mr Ocke Broersma vanw zijn Broers en zusters, impt en triumph.   CONTRA 

Jantien Boelema, wed. wln. mr. Hero Joachimi in leven adv. v.d. Hove.  

Het HOFF cond. de ged. haar oppressie costeloos en schadeloos affte doen,; onverkort haar recht... 

89. 

Jan Jans Greven voor hem zelf en c.d.r voor Ide, Sibe Bangha dr. zijn e.h.   CONTRA 

Jacob Schouten. ..niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter... 

 

Claas Jacobs tot Britswerd voor hem en c.d.r voor Peter Jacobs zijn broeder en in die qual erfg van 

doed Epe dr. Impt en triumph.  CONTRA 

Dr Martinus Martinides Suppost v.d. Hove en Jaen Cornelis zn. Boelema, vm over de kinderen van 

Ockien Boelema; bij Jacob Jeppema in nechte getogen  In Factis...  

 

Fedde Sytses Jelgersma en Atke Tyards dr. e.l. binnen Leeuwarden;  CONTRA 

Syurd Minnes te Belkum.     Het HOFF gezien de artikelen, verstekt de gedaagde, en houdende de 

... d.d. 15 jan 1605 voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 2 jaren huur. Op 

Jacobi, resp. Martini  verschenen. zijnde 200 g.gld , en nog de estimatie van 50 gld tot Allerheiligen 

te verschijnen. Met schaden etc.  

90. 

Henrick Oldendorp CONTRA Jacob  Aedgers te Jorwerd, en c.d.r voor Grietke Meinerds zijn 
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huisvrouw. ged. en gecontumaceerde. 

.... verstekt de gedaagde, en houdende het instrument van 14 febr 1603 voor bekend , cond. de ged. 

de impt. te betalen 29 dalers, met schade etc... 

 

Mr Lambert Adius , postulant binnen Leeuwarden, als cessie hebbende van Mr. Cornelis Nauta, 

advocaat voor den Hove. Impt. CONTRA 

Jan Martens te Belkum, en c.d.r. voor Engel Michiels zijn wijff. 

 .. verstekt de gedaagde... instrument d.d. 10 feb r 1605 voor bekend... cond. de ged te betalen 

40 g.gld aan de impt.  

91. 

DE EERSTE RECHTDAG IN DE VASTEN ANNO 1607 IS GEWEEST 24 FEBR. 

 

25 febr 1607. 

Lyuwe Rinnerds en Claas Siemons te Belkum Req.   CONTRA 

Peter Gerloffs Campen. .. ontzegt de req. zijn verzoek.... cond. hem in de kosten. 

 

Lyuwe Rierds en Claes Siemons te Belkum. Rq CONTRA 

Peter Gerleffs Campen.  Ontsecht de req. het verzoek, en cond. hem in de kosten, tot 'sHOFFs 

taxatie.  

 

Lieuwe Feikes  CONTRA Thomas Willems e.h. van Sipke Hommes.  

 ..ontsegt de req. het verzoek onverkort zijn middelen in het incident gememoreerd, ten 

principalen te gebruiken en cond. hem in de kosten.  

 

Epo Jukama als volm. van de stad Franeker;  CONTRA   

Douwe van Hettingha, voogd v. Haebel v. Offenhuizen en Carel van der Nitzen voor jfr. Atke van 

Offenhuisen  en J. Catharina van Offenhuisen, als mede erfg. van Feddrick van Offenhuizen.  

In Factis. 

92. 

Paulus Gemmenich secr der Stede Franeker, als wett. voorst. voor Elisabeth Gemmenich zijn 

dochter, geëxcipieerde CONTRA 

Dr Baarte Hania, Adv. v.d. Hove.   Het Hoff gehoord de verklaring van Taco Bu'ingha 

alsof hij de eiser van zijn curatele had ontslagen en alsnog ontslagen, verklaart de excipient 

ongehouden te wezen op de eis van de impt te antwoorden.  

 

Ate Sickes voor hem en vanwege zijn knn. bij wln. Jij(  )ke Ewouts dr, in echte get.  CONTRA 

Syuck Wijnie Gedaagde.  .. dat de beantwoording en de examinatie der getuigen voortgang zal 

hebben.  

 

Jan Frans zn in St Anna Parochie  CONTRA  Wybe Tyardts te Feenwolden.  

 .. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. ..en in de kosten. 

93. 

Jan Galis met zijn mede volmachten van Lemstervijfga,  CONTRA 

Liuwe Goitsens en Idsart Solkema. Geapp. 

Het HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt deselve alsnoch de tijd van en maand 

om zijn productie te mogen doen  en condemneert hem niettemin in de kosten van het proces.  

Harmen Jans Cock Cipier, geadsisteerd met Jacques Vredeman zijn Curator.  

CONTRA  Harmen Pieters.     .... Cond. de ged. om de impt. te betalen de somma van 78 c.gld 

onder deductie van 8 gld en 18 str, daarop betaald, met schaden etc...; ... dat de gedaagde in 

excequisitionem hem zal mogen behelpen na de inhold van de acte van 6 sept lestleden, en cond 

hem in de kosten.  

 

Egbert Gerloffs binnen Belckum, impt CONTRA Sibrant Intses te Franeker. 

 ... te restitueren het reversaal, ten processe geroert, en voorts niet ontfangbaar.  
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94.  27 febr 1607. 

 Jan Harmens  CONTRA  Hessel Foppes en Cornelis Saeckes.  In Factis. 

 

Willen Egberts koekebakker en Sara Jans e.l . te Harlingen;  CONTRA 

Jan Jans en Truikien Willems dr. e.l. te  Sneek.  In Factis. 

 

Willem Egberts koekebakker en Sara Jans dr e.l. te Harlingen CONTRA 

Jan Jans en Truitien Willems te Sneek.  Het HOFF cond. de ged. nopens de impt. de evictie van 

de huizinge in alles te indemneren, costeloos en schadeloos af te doen. .. 

 

Goyck Wibrands als moeder en leg tutrix van Gelmer Gelmers. Req. CONTRA 

Folkerd Agges gereq.  ...de gereq. binnen 4 weken verklaringe te doen, of hij de dispositie 

van Fouck Jelmers dr. wel achtervolgen zou, en nacomen, en cond. hem in de kosten.  

95. 

Dr. Suffridus Nijenhuis adv. v.d.Hove.   CONTRA    Hein Lyuwes,    .. te namptificeren 51 c.gld.  

 

Dubbrich Vincents dr voor haar zelf en als wett. voorst. van haar kinderen bij Jan Kempes, en onder 

Ren. S. C. Vell.   CONTRA 

Rints, Henrick Hoens wed.   cond. de ged. de impt. te betalen 42 c.gld  met schade etc... 

 

Jacob de Valck en Eemo Pieters burgers in Leeuwarden, als voorm. en cur over de 4 knn van Biju 

Pieters dr hun zuster bij Buwe Tyerks zn Buwema, eertijds goudsmid binnen Leeuwarden.  

CONTRA Aat Taecke dr bed van Wijbet Simons. Ged.      Het HOFF cond. de ged. de impt. te 

betalen, mits stellende genoegzame cautie, de somma van 83 g.gld; als reste der beloofde 

cooppenningen, ( 96 ) en daarenboven de overmate, volgens de meting naar advenant der 

pondematen, 75 g.gld geleden sedert 17 oct 1595; En de impt. bij nieuwe instantie  de brief van 200 

g.gld van de gekofte landen, als voren, ...en voorts niet ontfangbaar. 

 

Janke Rommerts tot Weidum, als voogd van Aacht Jacobs zijn huisvrouw,  CONTRA 

Gerbren Gerbants;  ..peremptoir te antwoorden....   

2e  maart 1607. 

Tseetske Douwes voor haar zelf en als voorst v.d. knn bij Gerbrant Gosses, als mede erfg. van 

Douwe Syercx, haar vader,  CONTRA Tyerck Sapes,   .... rejekteert de exceptie.... 

 

Neel Arens dr.  impt.   CONTRA  Job Jans aan St Jacobi Parochi. In Factis. 

97. 

Tijebbe Jelgers voor hem zelven en als last hebbende van de meeste crediteuren van Sijpt Ritskes;  

CONTRA Dirck Allards.  

Het HOFF cond. de gappelleerde om .... de begoste proceduren bij eintlijken fine te wesen 

ontscheiden; ..  de zaak binnen 8 dagen in staat van wijzen te brengen.... zullen andersints het HOFF 

recht doen, om hetgene alsdan onder den Hove wordt bevonden; reserverende de kosten.  

3 maart 1607. 

Jelle Dirks burger en snijder binnen Bolsward;  CONTRA        Dr. Sibrand Siccama; secr. van 

Bolsward; als cur. over Lyuwe zijn broer, en Nicolaus Siccama.   En Lyuwe Broers als mede voorm 

over de knn van Nicolaus Siccama.   IN Factis. 

 

Paulus Ghemmenich secr. der stede Franeker, voor zich en voor  Elisabeth zijn dochter. CONTRA 

Gerben Johannes als cur. Lites over Johannes Bongha.  

 ... om de akte bij Taco Buwingha geëxhibreerd te insisteren binnen een maand, bij gebrek 

van dien de selve tijd verstreken sijnde, ..... een ewig stilswijgen (in acht te nemen) en cond. hem in 

de helft der costen. (98.) en de proceduren bij mr Dominicus Oedsma als de proc. bij Taco Bongha 

begost (geen tegenpartij; misschien de vorige?)   Wel uitspraak: ... de zaken van Taco Bongha 

binnen een maand naastkomende, bij gebreke van dien, de tijd versteken, imponeert het perpetuum 

silentium  en eveneens in de helft van de kosten.  



594  

 

Lambert Aarens, smit als cur over Harmen Harmens,  CONTRA 

Rijurdt Frans tot Steens.  Rejekteert de exceptie en te anwoorden op de impt.. 

  4 maart 1607. 

Rienck Aedes in Garijp, voor hem en c.d.r voor zijn broeders en zusters;     CONTRA 

Tyesse Bottes te Jisslum.  ..de ged. zijn obpositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

99. 

Harmen Meusel c.s;  CONTRA Margaretha van Metelen geapp. 

Het HOFF restitueert de req. tegens verloop van tijd, binnen drie weken naastkomende zijn 

produktie te mogen doen.  

 

4 maart 1607. 

Griet Crijns dr. als erfg. voor de helft van Crijn Gijsberts; en Gerrijtsien Epe dr. haar olders. 

CONTRA  de erfg. Van Dirck Folkerts, Jan Jans Wederspan als cur o. het weeskind bij 

Rintse Luitiens bij Wendel Crijns en Sytske Jans dr wed van Luitien vs.  

Het HOFF verklaart de impt tot haar eis aangande de helft van 1014 c.gld en de helft van 1000 

gelijke guldens ende ex.... van de twee rekenboeken niet ontvangbaar; en cond haar  de kosten; En 

aangaande de impt's vierde eis te compareren voor de Commissaris van de Hove.... POINCTEN: 

- Wat personen de twee huizen binnen Dokkum .. in mei 1585, 1586, en 1587 hebben verhuurd en 

wat ieder huns jaarlijks te houden ? Gedaan. 2. Wat personen daarna over de huizen hebben 

bewoond ende aan wat de huizen zijn betaald; 3- Aen wien Take Syerks de huur heeft betaald, en 

wat jaar. 4. Wat huurder van Gerrit Eilerds en Hantsken Tromslager heeft ontvangen en van wat 

jaren. 5. Oft de impt en haar man voor die tijd in het achterhuis hebben gewoond, ook huur hebben  

(pag 100) betaald. 6. Wat de impt ten tijden van leste in date 29 febr 1592 heeft ontvangen, en de 

rest , als dan de interesse, schuldig tot slot van rekeningen d.d 19 okt 1587 ook zijn gebruikt.  

 

Jan Isbrands nom uxoris  CONTRA Cunira Bernardi. In Factis voor Grovestins. 

 

Oege Dircks voor hem zelve en Anna Ryeurdts beide te Mackum, als man en voogd over Meinsch 

Dirks dr. zijn e.h.; en c.d.r voor de erfg. van Oeg Paulij dr. zijn moeder. Bij Dirck Andries hun 

vader staande de echt geprocreerd; Henrick Tonis tot Arum als m.e.v van Hessel Oege dr,; als erfg 

van Hoite Paulij; haar moeder, en de vs Oeg en Hessel samentlijk erfg van Suffrido Paulij; hun 

oom; en anlso immediate erfg van Paulus Syurdts en Ock; hun respectieve bestevader en -moeder. 

CONTRA De wed en erfg. van Andries Haersma.  In Factis.  

101. 

Douwe Maurij als m.e.v. van Frouck Lase dr zijn e.h.  CONTRA Syu Peters dr. wed. van 

Vincent Vincents.   Het HOFF cond. de ged. om met de inhoud van het akkoord of de sprake van 

baarslieden d.d.14 dec 1601 ten proc. overgelegd, te betalen de somma van 1512 g.gld; met schaden 

etc; en bovendien voor het restant van 445 g.gld genoegzame cautie te stellen, En voorts te 

compareren voor de Commissaris: POINCTEN : 1. hoeveel landen Laas Feddes heeft nagelaten en 

over zijn kinderen gerst(?) heeft; en waar die gelegen zijn. 2 wat percelen rede bij de impt. zijn 

onvangen; of de gedaagde de 12 pondematen waarva haar bij uitspraken van de baarslieden mede 

het feit (elijk)? Gebruik is toegeleid, uitgewezen zijn ende waar.  

 

Jfr Auck Hoitema, wed Ju Andringha als geauth. cur. over de knn,   CONTRA 

Andries Hiddema   ....Voor Saeckma; geen POINCTEN. 

 

Andries van Hiddema  impt   CONTRA  Jfr Auck v. Hoitema, wed Andringa.  

Voor Saeckma, als voren. 

102. 

Sible Idses c.d.r voor Aucke Watse dr zijn e.h.;  CONTRA Peter Jans In Factis. 

 

Zelfde partij eiser  CONTRA Mr. Gabbe Meinsma en Tijeerd Rienks als voorm  v. d. 

weesknn. van wln Gerck Rheen, geres. de proc.   IN Factis. 
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Jfr Marie Carpentier, wed. van Aart Boudewijns, te Amsterdam CONTRA 

Hendrick Taekes voor hem en als v. van Aukye Routsma (?) ende Wytske Johannes wed van wln 

Tyepcke Taeckes als m.en voorst van haar knn bij vs Tyepcke. 

 Het HOFF... cond. Henrick Taekes .... te namptificeren  824 c.gld. En onder genoegzame 

cautie, dat de impt. deze zal mogen lichten.... overigens in Facta.  

103. 

Wouter Jans cur. over Wolter Matthijs, erfg. van Tijs Jans zijn vader, als door cessie het recht van 

Sape Sibes, burger te Leeuwarden verkregen, die cessie had van Jan Gerrijts.  

CONTRA  Andle Bruchts te Westergeest.  ... voor de Commissaris:  POINCTEN: 

1.Hoe veel penningen van de reversael ten procsse overgeleid in dat den 17 april 1598 rsteerden als 

onbetaald ten tijde der aanneming bij de gedaagde gedaan den 21 jan 1601; achter de vs. reversaal 

geschreven? 2. Jan Gerrijts verkregen de gemelte aanneminge van de 21 mrt 1601. Zo ja, wanneer 

zij resp. hun cessien hebben verkregen; en of zij hun cessien op een tijd gelijk hebben gkregen; dan 

oft de ene eerst zijn cessie heft verkregen en dan de brief ontvangen heeft. 3 Oft enige betalinge oft 

voldade bij de gedaagde gedaan is aan Jan Gerrijts, nadat hij gedaagden kennisse hadde van de 

cessien bij Jan Gerrijts aan gedachte Uulke Pieters en Sape Sibes gedaan; Zo ja hoeveel daarna 

betaald en volaan is. 4. Door wat titel Sape en Ulcke hun cessie hebben bekomen; ende hoe hoog 

ende voor wat portie een ieder van hun cessie heeft gehad; ende wat en hoe een iegenlijk van hun 

voor de vs cessie heeft betaald. 5. door wat titul Sape Sibes gedaan heeft aan Tijs Jans de cessie 

verhaald in de acte van date 14 jan 1605 en wat hij daarvoor heeft ontvangen of genoten.  

104.   7 maart 1607.  

Mr Ocke Broersma als cur. over de goederen van wln Jonkheren Christoffel en Mr. Uldrich van  

Eussem, ende Hendrick Oldendorp voor hemzelve, Egbert Carsts Renneman als last hebbende van 

de kinderen van Hermannus Rennema, zijn broeder het recht hebbende van den Convente 

Hetsenbroek (?) in Munsterland, en van het Fratre huis van derselven stede, en c.d.r. onder verband 

van goederen.     CONTRA     Bernard van Hoernkes lijeutenant capitain van zijne Genade's 

Compagnie, als voogd van Juffr Elisabeth van Euwsum.  

... verklaart Broersma voralsnoch niet ontvangbaar; en cond. hem in de kosten.  

8 maart 1607. 

Tyumme Johannes tot Ee in Dongeradeel voor hem en de med erfg. van Jan Tzijummes, hun vader, 

en c.d.r. Res. de proceduren bij hun vader geinstitueerd. CONTRA 

Jfr. Doed van Douma (?) wed. van Omme van Wytsma (Homme v. W. ?)  

 .. de ged. de impt. 40 g.gld met schade etc.... en compenseert de kosten. .. 

 

Luitien, Jan Alberts wed. sampt Jan Claes tot Wolvega, als voorm o.d. Knn. van Luitien bij wln. Jan 

Alberts geprocreerd.  .. voor de commissaris......POINCTEN: 

1.Oft  Johannes Claes en Jacob Johannes stelle één Stelle is of twee stellen zijn, ende daarvoor in de 

Aanbreng gebracht zijn.2. Hoeveel roeden de Appellant, Boele Roeloffs en Sinne Claes van de vs 

stelle gebruiken en waar die glegen zijn. 3. hoeveel florenen zij van deselven lanen naest tien of 

twaalf jaar hebben betaald, 4 oft de Lanen van Jan Schouwen mede part en deel zijn geweest van de 

vs. stellen, en wat deselve nu gebrukt, en te recouvreren het cooprieff, ende de acte van proclamatie, 

insgelijks de sententie van Jan Schouwen jegens Jan Cornelis. 

 

Geert Aele dr voor haar en als wett voorst van haar knn bij Hero Jans  CONTRA 

Hylke Ryurdts tot Staveren (?)  IN FACTIS. 

106. 

Geertien Allards als oldemoeder van Hed Hendricks scholier binnen Leeuwarden, als 

gebeneficieerd van heer Gerrijt van Bosums leen, tot haar weten bij Burchwert, geadsisteerd met 

SimonAgges, Meijer van de landen, daarbij behorende. CONTRA 

Jelte Annes dorprechter tot Burchwert, en Claas Ruurds aldaar.  

Het HOFF verklaart de 24 pondematen land tot heer Gerrijt van Bosums leen te Burchwerd 

gelegen, behorende; niet hoger in de schattinge te beschieten als voor tien florenen; en cond. de 

gedaagde bovendien de impt ten respecte van de 24 pondematen niet te bezwaren, en haar te 
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restitueren hetgeen van meer ontvang mag zijn, met schaden etc...; En neffens de vordere florenen 

in questie voor de Commissaris te compareren.....POINCTEN. 

1. hoe veel pondemanten boven de 24 Simon Agges gebruikt. En wie deselve toebehoren; 2. Hoe 

veel pondematen Claas Rinnerds gebruikt en wie daarvan eigenaar is. 3. Voorts hen bij metinge op 

't geen vs te informeren. 

107.    

10 maart 1607. 

Hardus Piers en Pieter Piers te Wijns als omen en geauth. vm. over Pier en Dick Claas zonen, erfg 

van Claas Pieters, en in die qual. mede crediteuren van Sas Hoekes, en Lib Remcke dr.  

CONTRA Molle Sibrands, Tyerck Heyns, Jurgien Syouckes en Aarend Wobles.  

Cond. de impt. om met de requiereerden te procederen in cas van preferentie, op de penningen in de 

proceduren geroerd; en op de andere goederen van Sas en Lib e.l.; en in de kosten tot s'HOFFs 

taxatie.  

 

Neel Alberts dr  wed wln mr. Reiner Pasteibakker, burger te Leeuwarden; als het echt door cessie 

hebbende van Pieter Feites, medeburger in Leeuwarden.  CONTRA 

Hylck Cornelis Nitterts wed; bij Gerkesklooster.  Het HOFF verlaart de impt erfg. v. wln Saack 

Fecke dr en cond. de ged. de impt. te leveren pertinente inventaris, met ede gesterkt van de 

goederen die zij onder zich heeft van salige Saack. En deze te laten volgen met fruchten, profijten 

en emolumenten etc...  

108. 

Cornelis Edes Feitema, burger in Harlingen;    CONTRA 

Wibren Reins te Balck,  De ged. de impt te laten volgen 25 dalers en nog negentien C.gld 15 

strs, met schaden etc.... 

 

Fonger Feites dijkgraaf te Balk, als volm van de erfg. Van wln Feite en Anna Fercks (Feeckes?) 

Triumph.  CONTRA Anke Fedde dr. IN Factis. 

Balthus Jacobs en Lieff Allards dr e.l te Dronrijp, als cessie hebbende van Joachim Allards, en c.d.r 

voor Jets Willems zijn huisvrouw;  CONTRA 

Gerck Eelckes erfg. Van wln Jets Hanckes hun moeder.  In factis, binnen 2 mnd. peremptoir. 

109. 

Jfr. Aalcke van Ockinga, sampt Sixtus Peima haar cur. Lit.   CONTRA 

Vitus van Gel, (Grol?) als cur. lit. over de knn. van Jarich van Ockinga en Jarich van Ockinga op 

Dronrijp;  HET HOFF ord. Vitus van Gel, om de impt. te doen hebben de derdepart van de 

huizinge etc, met de schaden enz.. en cond. Jarich van Ockinga de impt. te doen hebben de 

derdepart, van 9507 dalers; insgelijks met schade etc...  

 

11 maart 1607. 

Dirck Roymers (Reijnols?) burger te Leeuwarden; als voorm. over Jacob Reyme(r)s weeskinderen  

CONTRA Jfr Bijeuck van Cammingha wed. van Gosse  van Aebingha.  

... bij het proces van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Joachim Lubberts voor hem zelven en en het recht hebbende van Gerrijt Bruchts als m.e.v van Auck 

zijn e.h. erfg. Van Lubbert Jacobs hun vader.  CONTRA 

Claas Henricx geintervenieerd hebbende voor Jacob Sibrens.  Het HOFF ontsecht de req. het 

verzoek en cond. hem in de kosten.  

110. 

Roeloff Tyuur(!)ds als m.e.v van Lam Henricks zijn e.h.;  CONTRA 

Gerrijt en Pijter Tiete zonen, voor hen zelf en Marten Sipcke zoon als voorm over Jelmer Tyuurdts,  

IN Factis. 

(Doorgehaald.)   Joachim Lubberts voor hem zelve en en als het recht hebbend van Griijt Bruchts, 

als man en voogd zijn echte huisvrouw, tesamen erfg. Van Lubbert Jacobs hun vader. CONTRA 

Claas Henricks geintervenieerd hebbende voor Jacob Sibrens  
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Aarend Frans Snee? burger te Dokkum als m.e.v van Rints Haie dr, zijn e.h.; en c.d.r voor Joachim 

Intties te Leeuwarden, als voogd van Auck Haie dr; zijn huisvrouw, resumerende de proceduren bij 

Douwe Dirks hun voormond ; en Seerp  Pieters als m.e.v Fed Haie dr; en c.d.r.; resumerende 

hetgeen bij Pieter Rommerts Ulenburch hun curator is gedaan. Allen erfg. van wln. Rints(.) Sybrens 

als burgemeester binnen Dokkum.   CONTRA 

Feye van Roorda als adm. van Jfr Tyets Oeningha, res. de proc. bij wln Pyter Synaeda haar 

gewesene curator, en dr Sixtus Donne (Doma?) cur o.d. knn van wln Ties van Oeningha, bij Feye 

van Goslingha in echte getogen. Als voorm. over de jongste weeskinderen. 

POINCTEN : 1. Uit wat voor titel de 2 pm en 11 einsen land in q. Rintse Sibrens toegekomen 

hebben  en de instrumenten daarvan te recouvreren. 2. Door wat titel en door wien de gedaagden in 

hun qualiteit de selve landen verkregen hebben,en daarvan de bescheiden meede t'neemen. 3. hoe 

lange de ged. oft Feye van Gosselingha die gepossedeert hebben.  

111.   

12 mrt 1607. 

Ebel Tyards dr en Jacob Thomas zn Buma, en Douwe Agges postulant binnen Leeuwarden, als cur 

over Sas Martens dr. nagel. wed. van Sas Martens dr wed van Marten Tyardts, en Trijnke Jans in 

leven e.l en in die qualiteit  ( 112)  erfg. van wln. Kmpe Tyards,   CONTRA 

Belij Jacobs dr. nagel. wed. van Peter Theus, en Tyebe Jelgers burger binnen Dokkum, als man een 

voogd van Duifken Jacobs dr; zijn e.h. HET HOFF gezien de verklaringe van Tyebbe Jelgers 

in zijn qualiteit cond de ged om de impt. te betalen de somma van 82 c.gld en 10 str met schade etc. 

 

Jan Frans Fendrich van de overste luitenant des Friesche Regiments Julius van Eijssingha,  

CONTRA Antonius van Hettinga Raad der Admiraliteit, als voorm. over de wezen van Taco 

van Hettinga, in zijn leven overste van hetzelve regiment.  In factis en binnen 6 weken.... 

 

Sipke Ham.... dorprechter te Eesterga en Wijtse Piers als adm van zijn knn. bij wln. Int Hamke dr 

en zij samen cessie hebbend van Frans Andries en Goijts Atte dr.  CONTRA 

Wijbe Willems te Rotna (Rottum) voor hem en c.d.r. voor Andries Rommes (?) zij e.h.  

... te namptificeren 145 Phs gld.  

113.  

Holle Obbes wonende tot Backhuizen;  CONTRA Freeske Obbes te Harlingen;  

... doet teniet het vonnis van de Nederrechter, en verklaart de applt 's eis en conclusie tegens de 

Nederrechter gedaan niet ontvangbaar. 

 

Idsard Solkama voor hem zelven en Uulcke Gerrijts voor zijn kinderen bij Eed Solkama, en Idsert 

en Uulke samen volm. voor de andere erfg.hun broers en zusters, knn van Tyerck, Anne Solkema, 

hun vader mitsgaders zij, Idsert en Ulcke last hebben van de erfg. Van Rinnerd Solkama en in die 

Qualiteit erfg. Van Anne Tyerks Solkema.  CONTRA      Walte Reins, vanwege Auck Anne dr zijn 

huisvrouw.  

Tyepcke Goverts  triumph en req.  CONTRA Willem Harmens Smid, bij Rinsumazijl.  

In Factis.  

114. 

Jan Jaspers, burger in Leeuwarden geauth. voorm. over Tonis Tonis nagelaten weesk. van wijlen 

Tonis Jaspers, in tijden medeburger in Leeuwarden, en in echte gewonnen bij wln Jetske Gerrijts dr.  

CONTRA Martinus Martinides. ... niet ontvangbaar..... 

 

Wate Harkema Req.  CONTRA Wijbe Wijrdts. In factis, binnen 2 mnd .. 

 

13 mrt 1607. 

Tyepcke Hillema tot Hantum als erfg. van zijn olders  CONTRA  Gerrijt Dirks tot Rauwert  

vanwege Bauck Aede dr zijn e.h.; Rintse Adis op de Weiwiske, te Wirdum, en Eelck Adis te 

Birdaard als mede erfg van Aide (Aede) Aarends.   Het HOFF verklaart de impt. eigenaar van de 2 

pm land, en de gedaagde deze te restitueren, mits de impt. bij de relaxatie de 50 g.gld restitueert.  

(115) 
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Lyckle Sakes, burger en apotheker binnen Sneek als m.e.v van Bauck Hidde dr. Regnarda, mede 

erfg. Van Fedde Auckes Regnarda, in leven grietman van Doniawerstal, en door scheiding en deling 

echt hebbende van deslve Regnarda. sampt van Rixt Idse dr zijn moeder.  

CONTRA Rein Sipkes te Ter Oele.    Het HOFF doende recht te principale cond de ged om de 

impt te betalen 60 g.gld... met de interessen sinds 24 nov 1590 verschenen en de vordere schaden en 

interessen etc... en cond hem in de kosten. 

 

Tincke van Andringa dijkgraaf van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, en Utingeradeel, met de 

steden en landen daaronder begrepen, en Sipcke Ferckes volm. van Nijega, en Freeske Rintses als 

volm. van Elahuizen.  CONTRA Douwe Epema grietman van Hemelumer Oldeferd.  

Het HOFF cond. de gedaagde de zaken costeloos en schadeloos af te doen, en de impt. te restitueren 

hetgeen was volstaan, bij hetgeen reeds was betaald, oft de costen gedaan mag zijn voorts ook hem 

te onthouden van enige over ..... of verbintenissen tot belettinge van vrije stemmen in het verliezen 

van een dijckgraaff ende andere dijksofficieren, en verklarende de impt. tot hun rede genomen eis 

niet ontvangbaar.  

116. 

Douwe van Sytsma Grietman van Idaarderadeel, impt CONTRA   Ida Baard te Arum, wed van 

Pier Sytsma.  Het HOFF cond. de gedaagde de goederen van Pier Sytsma haar zoon van wijlen 

Einskje Douma aangekomen voor zo vele in de scheidinge van dat den 3e fbr 1598 niet zijn 

begrepen te restitueren, en te laten volgen....; behoudens de gedaagde haar recht de portie en alsdan, 

zo haar bevonden zal, en de impt zijn defensie te continueren, verklarende de impt. tot zijn eis en 

conclusie verder niet ontfangbaar. 

 

Holke Tyards Dorprechter tot Gauw, impt. in conv. en ged. in reconv.  CONTRA 

Thomas Jans tot Oosterend, idem.  

Het HOFF cond. de ged. de wondinge ten libelle geroerd aan de impt. te betalen met de somma van 

62 g.gld; en de impt. verder niet ontvangbaar; en cond. de ged. in de kosten van het proces. En in 

conventie  cond. de gedaagden de wonden van de impt te betalen met 5 g.gld en om redenen 

compenseert de kosten. 

117. 

Saack Ebe dr met expresse willen en consent van Popcke Minnes, haar man te Ternaard.  

CONTRA  Rienck Sijdses geappelleerde.  POINCTEN.                                                     

Oft de applt. ook iets van de goederen bij Tet Jarichs dr nagelaten als erfg. van deselve genoten 

heeft. 2. Oft zij ook van wegen de erfenis van Ebe Wpkes haar vader voldaan en geconsenteerd is. 

3. Oft Ebe Wpkes aan enen Marten Rintses oock schuldig is geweest en hoe vele?  En te 

recouvrerende de sententie, die gezegd wordt bij voorgemelte Marten tegens Aebe Wpkes en 

Tyeerd Jarichs geobtineerd te zijn. 4. Hoe veel kinderen Ebe Wpkes nagelaten heeft; en of alle de 

knn. in leven zijn. In cas van negatie oft de overledenen ook kinderen hebben nagelaten. 5  Hoe 

lange de geapp. en zijn voorzaten de landen in questie gepossedeert hebben. 

 

Aarend Bauckes en Jantien Heijnricx dr. e.l. te Dokkum, imt en triumphant.  CONTRA 

Sibrand Hettingha te Kollum, als geauth. curator en tutor over Sypt Bottes knn.; geres. de proc. bij 

wln. Sipt en Saep Riddersma e.l.  geresumeerd;  

.... te compareren voor Dr. Suffridus Hania .... POINCTEN  (118) 

wanneer de 40 g.gld gevallen voor Hr. Lyklema zijn betaald. Wanner de ger.. ? De thien car. gld tot 

weefloon de elf car gld 5 str; 8 penn van landen met de tien g.gld van huur, van sekere landen zijn 

verrekend. - hoe deselve penningen zijn verrekend en wanneer? 

16 mrt 1607. 

Heine Broers te Poppingawier, impt  CONTRA  Oene Jouckes zn Oenema, vanw. 

zijn e.h.; Jelke Popma wed van Inne Jans en Fed Popma huisvr van de req. voor hen zelven en 

Syurdt Tyerks vanwege Tyalke Popma zijn huisvrouw, en Hans Henricx vanwege Ige Popma zijn 

huisvrouw;  Het HOFF cond de ged de impt te betalen 66 g.gld 24 strs; en 28 g.gld 5 strs; en een 

blanck, met schade etc....   

119. 
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Simon Claes wonende in Noordholland CONTRA 

Sypt Ritskes Rijpma, wonende op de Jeumen ?? bij Dokkum, c.d.r voor Trijnke Harkema zijn e.h. 

... cond. de ged. aan de impt. te betalen 150 dalers, met de schade etc... 

Holle Syurds voor hem zlve en als last hebbende van het merendeel der crediteuren van Gatse Piers 

en zijn vrouw te Blija;  CONTRA Dr Theodoretis (!) Tiara,  

  .... cond de gereq. Aan de Req, ....en te doen hebben de huizing en de ontruiminge der landen en te 

gedogen dat deselve tot profijt van de crediteuren van Gatse vs; weder verkoft, zowel met jaartallen 

als de overdracht noch bevonden waren, met de schulden etc bij de eiseres gehad en geleden.... etc.  

120. 

Jan Romkes te Leeuwarden als wett voorst. Van zijn zoon Romke  CONTRA 

Jan Roeloffs binnen Leeuwarden;  ... rejekteert de exceptie, en op de eis van de impt te 

antwoorden.   

 

Jelger Bootsma en Hessel van Bootsma ontvanger generaal van Friesland, voor zich en voor hun 

zuster His Bootsma, wed van Take Glins en caverende de rato; als erfg van Jfr Clara Bootsma;  

CONTRA  Douwe Nijenhuis.  

HET HOFF  cond. de ged. om onder dr Suffridus Hania Rd Ord; tot profijte van de impt of anderen 

te bevonden worden, daartoe gerechtigd, te wijzen te consigneren de kooppenningen, van hare zate, 

bij ehn(?) gekocht, na vereninge het decreet copielijk ten processe overgeleverd, met de kosten 

etc....    

121. 

Mr. Cornelis Sickes Nauta, als voogd over Jouck Pieters dr zijn e.h.; en voor voor zovele haar mach 

concerneren en last en cautie hebbende van Franske Pieters, met cons van Claes Simons haar man, 

ex test erfg van Hylck Oentiema.  CONTRA 

Lyuwe Binnes te Belkum, voor hem en intervenierende voor Edzard van Grovenstins, grietman van 

Menaldumadeel, en... onder renuciatie van discussie en onder verband zijner goederen.  

 ... cond de gedaagde om op termijnen in de acte van liquidatie verhaald te betalen 120 g.gld; 

en 24 strs; met schaden etc... en in de kosten.... 

 

Durck Eylerds    CONTRA Peecke Hans zn  

 ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter... 

122. 

Min Otte dr te Mirns CONTRA Johannes Sytses te Balck.  

..bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.... 

 

Henrick Oldendorp, burgemeester in Leeuwarden; als m.e.v. van Marij Hans Snitgers dr; en 

caverende voor de andere zusters van zijn vrouw en haar kinderen, als erfg van wl Hans Snitker hun 

vader CONTRA Jan Jans Seepsieder, voor hem en voor Martien Willems zijn e.h. 

IN Factis. 

 

Lyckle Hiddes te Schoot,  CONTRA De Wed. en erven van Claes Wayis, res de proc. bij wln 

Claes Wayes gesustineerd.  .. de ged om de impt te betalen de somma van 50 dalers, met de kosten 

over het Werspil (veerspil?) ten processe geroerd; met schaden etc ..en in de kosten.. 

123. 

Jan Syurdts burger in Leeuwarden,  CONTRA 

Joost van Herema, voor hem en als cur over Watse Herema zijn broeder; en Jfr Auck van Herema 

wed Gale van Heslinga,  ..te compareren voor de Commissaris.....POINCTEN:  1. oft Jfr 

Carolina (?) van Hae( )solte haar de gave van wln Wopke van Herema ex testamente als erfg heeft 

becrodigt en haar erfgename(n) heeft gedragen 2. Oft de gedaagden haer selve als erfg. Ex 

testamente haar zelf hebben toegstanen? 3. Door wat titel de ged. hen de landen hier te lande 

gelegen van wln Wopke Herema becrodigt. 4. en waaer die gelegen zijn, en wie de bruickers en 

possesseurs zijn.  

 

Pieter Roeloffs secr. van Leeuwarderadeel; geass. Met sibe Sibes, req. en triumph. 
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CONTRA  Tijmen Taeckes gereq. En gedoemde.  ...om boven de gepresenteerde 

deductie zijn obpositien kosteloos en schadeloos af te toen... en in de kosten. 

124. 

Melchior Feites voor hem en Gosse Baucke als leg. Adm van zijn kinderen bij wln Imck Feite dr;  

CONTRA Agge Feites.  

Het HOFF cond de req.den ieder pondematen in Sipperda zate, op he geerfd door het versterven fan 

Feite Agges, en Jijsch Haie dr hun olders, te voldoen en te betalen jaarlijks 24 strs sedert het 

overlijden van Imck vs.; met schaden etc, onde deductie over de 54 g.gld daarover ontvangen, en 

voorts alle jaren zolang zij de zate willen gebruiken, en ze zullen te huur evenveel gelden als de 

naastliggers; en compenseert de kosten om redenen den Hove moverende; en voorts te compareren 

voor de commissaris.....POINCTEN:   1. De meting van Sipperda sate te recouvreren, of anders 

dezelve te doen meten; 2. wie erfgenamen zijn van Melchior Doeckles, ende oeveel van twee (?) 

pondematen lands in Sipperda zate hem bij Jisck Haie dr zijn oldemoeder in haar testament 

toegemaakt is; 3. Hoeveel in Sipperda zate op Jets Haie dr door versterven van wln. Feite Agges en 

Jijsk Haie dr hun oldevader en -moeder, zo mediate als immediate is geerfd; 4. Wie erfgenamen zijn 

ab intestate, van haar, Jets Haie dr ende so sij testamente mach sijn vers...    haar testamente of 

authentijcken copie van dien te recouvreren.  

125. 

Aesge Meinerds tot Sexbijrum voor hem en Rints Lyuwe dr zijn e.h. CONTRA 

Jfr Imck van Dekema wed. Osingha.  .. boven de gedane exhibitien van de huurschulden niet 

ontvangbaar , onverkort zijn recht bij nieuwe instantie, en cond de requirant in de kosten.  

 

Tyebbe Jelgers burger in Dokkum, voor hem en voor verscheidene crediteuren van Sypt Ritskes.  

CONTRA Dirck Allerds. ..niet ontfangbaar en in de kosten.... 

126. 

17 mrt 1607. 

Jelcke Abbes op der Bildt als geauthoriseerde curator over de kinderen van Jantien Jelke dr bij 

Lyuwe Thonis (dr??) getogen.   CONTRA  Marten Jans in de Roskam.  

Het HOFF cond. de ged. om met de impt. te procederen tot rekening en liquidatievan al het gene 

hem gereq. bevonden al worden te competeren, en wat daartegens is ontvangen en genoten; ende 

ontvangen hebbende zij competentie en de req. weder te leveren het reversaalbrief, in de proceduren 

genoemd. 

  

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwaren als last en proc hebbend van Claas Dirks zijn 

broeder; Dirck Claas zn te Bilgaard als voogd van Imck Dircks dr zijn zuster.  

CONTRA  Douwe en Harmen Lyuwes.  

HET HOFF cond. de gedaagde de overgelegde inventaris met alzulke gschrifte van gebruik, als 

partijen hun moeder achtergelaten heeft; in de libelle verhaald, mitsgaders de koe bij Douwe 

Lyuwes hem mede gedaan, en vijff pond jarens(?) en de inboelen bij His Dirks uit het sterfhuis 

ontvangen, en nog met hetgeen Harmen Lyuwes hun moeder van rente of huur schuldig is geweest, 

en daaraf als van de andere goederen uit de inventaris overgelechtverhaald, nadat de schulden en 

lasten affgetogen zullen zijn, requiranten hun legitimam te laten volgen, voor zoveel ze daarin ...nog 

moeten hebben; met fruchten etc....; overigens niet ontfangbaar, nochtans hun recht de huizinge, het 

miserabel kind van Lyuwe Harmens geschonken, en anders zo zij vernemen zullen, en de impt hun 

defensien te continueren; en douwe Lyuwes zijn recht belangende voor hetgeen hem in zijn 

gedachte zal connen deduceren; ... en zich tot dan ... te behelpen met alsulke instrumenten..... en om 

redenen compenseert de kosten.  

127. 

Riemer Mintses aan O.L.V.Parochie, als cessie hebbnde van Pieter Jans in de Zuidhoek, impt 

CONTRA Lambert Jukes c.d.r voor zijn huisvr. op het Bildt 

 ..gehoord de eed van de impt cond de ged te betalen 850 car. Gld met schaden etc.... 

 

Jr Sicke van Dekema en Jfr Imck van Dekema CONTRA Jfr Barbara v. Dekema;  

...niet ontvangbaar.... 
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NOTA: geresolveerd de 23 martij 1607: en is doen mede ge.....  om de proc gen. ter handen zal 

stellen het testament van wijlen Doecke Dekema, in het proces geexhibreerd, om het recht van de 

herlicheit te bewaren, ende is ook goed gevonden de proc. gen. om het recht te bewaren, van de 

heerlijkheid (?) volgens de sententie den 2 febr 1598. tussen Tating van Adelen en Insck Cornelis 

dr.  

128. 

Barbara Wartingh e.h van dr Eelke Heimans, mede adv. v.d.Hove; Req;  CONTRA 

Rints Epema e.h. Van Fecke Gerrijtsma, als oldemoeder en leg tutrix over de weeskinderen en 

soonkes van wln Pibe Gerrijtsma.  In factis voor Ulenburg. 

 

Wolter Jacobs te Bozum als erfg. van Jacob Wolters, en als last hebbende van Herke Pauwels, en 

zijn moeder, en Pauwels, Pieter en Anscke Agges; zijn halfbroederen CONTRA 

Wijbe, Samme, en Hans Tyarts, als erfg v Tyaard Hans hun vader te Gaaw.  IN Factis. 

 

Nicolaas Jacobs postulant binnen Harlingen, req, CONTRA Claas Jans , brouwer te Delft.  

Het HOFF cond de gedaagde te betalen het salaris van de Deurwaarder, tot s'Hoffs tauxatie van de 

Wijnkoop, 12 c.gld 14 str; en in de helft van de kosten...  

129. 

De Proc. Gen. Geassisteerd met Jelger van Feitsma raad en Rentmr generaal der domeinen in Frld.  

CONTRA Jfr Ida van Loo wed johan Rattaller, grtm Tie't'dl.; en voor Margaretha Rattaller haar 

dochter. En Wolpherd van Lezaan nur grietman aldaar voor jfr Wijweke alias Genoveva van 

Rattaller zijn e.h.  HET HOFF cond de ged om de impt te laten volgen de Heren Venen in 

questie met hun annexen in voegen zij gedaagden en wln Johan Rattaller die hebben beseten; en te 

gdogen dat de impt deselve venen zowel de onvergraven als de Leyen met de cloten, dycks- of 

dachwerken turffs (waar ze) nu op staan , mach ontlasten rustelick en vredelick, gebruken ende te 

betalen de obsternatien van alzulken turff als zij uit de venen hebben verkocht; met schaden etc.... 

 

18 maart 1607. 

Jantien Lucas Feyes(?) wed; als erfg van Lucas vs en in die qual cessie hebbend van Mr Augustinus 

Polman. CONTRA  Henrick Oldendorp.  IN Factis. 

130. 

Pieter Dirks te Bozum als m.e.v. van Ida Jans dr zijn e.h.;    CONTRA 

Claes Jans te Gotum bij Sneek, en Haie Jans te Blesum, voor hem zelve en Ju Claas te Wyeuwerd 

als m.e.v van Ulbe Jans dr.; Thomas Simons te Lutkewierum, voor Eeff Jans dr zijn e.h.; Syurdt 

Dirks te Witmarsum als m.e.v van Geer(t) Jans dr en Jan Fopkes te Poppinghawier, voor Ancke 

Jans dr e.l.;   IN Factis 

 

Hubert Cornelis, wijnheer te Deventer, als transp. hebbende van Hans Wauters en Gertien Pieters 

e.l. te Franeker.  CONTRA Frans Jarichs en Catarina Formenadeler e.l. en Hans Wouters 

en Geertien Pieters ..... 

Het HOFF cond. Frans Jarichs en Trijn Formenadeler aan de impt. te betalen hetgeen van geëiste 

penningen bij huisholdinge en profijten genoten, met schaden etc....; voorts niet ontvangbaar... En 

doende recht tegens Hans Wouters, cond. hem om de impt. hetgeen zij van Frans en Trijn niet 

geraken te bekomen te voldoen en te betalen met de schaden etc....  

131. 

Dirck Hendrix burger binnen Leeuwarden; CONTRA dr Hero Schingen, adv. v.d. Hove. 

 .. rejekteert de exceptie en cond. hem peremptoir te procederen. 

 

Fop Cornelis zn CONTRA Thijs Ates geëxcipieerde.  

Het HOFF rejekteert de exceptie, des dat de proceduren in conv. niet worden hervat en reserveert de 

kosten.... 

 

Joris Gerrijts Camp, hopman van een vendel burgers binnen Leeuwarden; als conj.persona van 
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Itsien Gerrijts zijn zuster, en Bernd zijn broeder, allen erfg van wln Gerrijt Joris Camp, in leven 

burger hopman alhier.  CONTRA Hendrik Damus te St Anna Parochie. 

In factis, binnen 10 weken. 

132.    

19 maart 1607. 

Mr Bouwen Claes voor hem zelf en Simon Cornelis als voormomber over Aelke, Geben Taidis 

nagelaten weeskind, als geprefereerde crediteuren van Nanne Jans; en Folku Jacobs dr; gewoond 

hebbend te Dongjum; en in die qual. intervenierende voor Hoite Hoites, cum s.... te Dongium. 

CONTRA Willem Pieters tot Franeker voor hem en vanwege Rixt Claes dr Ens, zijn huisvrouw. 

En c.d.r. In Factis. 

 

Claas Frerix tot Bosum als proc. hebbend van Frerick Heerts zijn vader, en in die qual het recht 

hebbend van Buwck Hylcke dr. CONTRA Claes Gerrijts,  .. rejekteert de exceptie en 

peremptoir te antwoorden. 

   

20 maart 1607. 

Dr Suffridus Nijenhuis als cur. lit. over de goederen van Hebe Hiddes, en Stijn Gerbrens dr.  

CONTRA Taecke Michiels burger in Leeuwarden. 

.. te gedogen dat bij pervijsie de wert in questie......  en peremptoir hun recht.... reserveert de kosten. 

133. 

Neeltien van Dalen wed Jan van Voort voor haar en als wett. voorst. van haar kinderen, triumphant. 

CONTRA       De wed. en erfg. van wln Hendrick van Foort (!); res. de proceduren bij Dr. Dirck 

Vogelsang.      Te compareren voor de commissaris.....POINCTEN: 1. Wat of hoeveel veens Everd 

van Voord van de vier lotten veens mede in de fine in questie geroerd, heeft gepossideerd. 2. Oft 

Neeltien deselve van hem heeft weder bekomen hetzij voor het geheel of voor een deel en wanneer? 

3. Oft de venen in het decreet van den Hove in date de 1e febr 1587 verhaald, ten processe 

overgelegd zijn, van de zelve venen in questie of waren? Deselve verscheiden en divers? 4. Wat 

venen Neeltie van Dalen nu possideert; 5. Oft zij Neeltien ook andere venen heeft, en uit andere 

recht of oorsake daar in becrodiget ?  Dan uit dese sententie haar nu tusschen partijen 

contraventeurs (?) 

 

Hette Gosses zoon Brits...        burger te Bolsward,  CONTRA 

Uulck Simons dr. ged.   In Factis. 

134. 

Wibren Reins voor hem en gecaveerd hebbend voor wln. Reijn Wijbrens en Lyeuck Sytse dr, en 

mede de adm. over de goederen hebbend. CONTRA 

Lauwe Goitses en Hylck Monte dr.  .....voor de Commissaris.....POINCTEN; 1. Oft Sytse Reins 

mede de eigenaar is geweest van de vierde part van de huizinge, bomen en plantinge op de sate in 

questie, ten tijde van zijn overlijden. 2. Oft de geappelleerde mede is gelegateerd en daarvan in 

possessie is geweest; oft anders hoe zij daar aan is gekomen. 3. oft de geappelleerde de huisinge en 

plantagie mede rendeert heeft.  

 

Douwe Holckes  CONTRA Claes van Burmania;   de gedaagde mag......met zijn gedane 

presentatie volstaan. En voorts de impt. niet ontvangbaar.  

135. 

Dubbrich Sents, wed van Jan Kempes in leven burger en wijnheer te Leeuwarden, voor haar en de 

kinderen;  CONTRA David van Coelen tot Collum (?)  

Het HOFF gehoord de eed..... cond deselve om de impt te betalen 100 C.gld; met schaden etc... en 

om redenen compenseert de kosten.  

21 maart 1607. 

Auke Broers burger in Leeuwarden voor hem en mede vanwege Atke Henriks zijn e.h.; ab intestate 

erfgename van wl mr. Ludovicus Ens impt.  

CONTRA   Roeland van Achelen. IN Factis. 
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Upcke van Burmania als m.e.v. van Rints van Roorda zijn huisvrouw moeder, mede erfgename van 

Jfr Gi.. gen van Roorda res. de proc. bij Jfr Doed van Cammingha;   CONTRA 

Juffr Jel Heringa van Roorda, huisvr. van Albert van Dekema, Jfr Petronella van Roorda  en Jfr 

Perck van Roorda huisvrouw van Pybe van Emingha   

... dat de gereq. daar weder op mogen dupliceren....   

136. 

Buwe Claas zn Sickema burger en koopman te Leeuwarden; voor hem zelf en mede voor  Trijnke 

Lambers zijn huisvrouw;  CONTRA  Sicke Juckes en zijn huisvrouw, te Wartena. 

Het HOFF gezien de citatien verklaart de ged. contumax; en houdende de twee overgelechte 

obligaties voor bekend , de ene van 8 aug 1601 en de andere van 2 sept 1605, cond. Sicke de impt. 

te betalen de somma van 75 g.gld; met de schade etc.... ; en de geaagden en Sicke weder te betalen 

de somme van 100 g.gld etc.... en verklaard door die 100 g.gld de huizinge en de watermuellen in 

de pocedure geroerd voor gehypothekeerd te zijn. 

 

Marten Jans in de Vergulde Roskam, burger in Leeuwarden en voor Hil Joosts dr zijn e.h.; c.d.r; 

CONTRA  Jan Cornelis Hemmes in O.L.Vrouwenparochie; en c.d.r voor Lys Lenerds 

zijn huisvrouw.   Het HOFF verklaart de gedaagde contumax; en houdende de 

overgelegde obligatie voor bekend, d.d. 25 mei 1603, cond. de ged. de impt. te betalen 107 C.gld. 

En 15 strs; met schade etc... 

137. 

Dieuwke Freriks wed. mr. Jan Holthuis, burgers van Leeuwarden.   CONTRA 

Reiner Pieters op het Nieuwland buiten Leeuwarden;  

...verklaart de gedaagde contumax en houdende de overgelechte instrumenten voor bekend, cond. 

de ged. de impt. te betalen 150 g.gld en met schade etc... 

 

Jfr. Habel Ulgers wed. van Pieter van Marhuizen, te Groningen, voor haar en de kinderen; 

CONTRA  Jfr Doed van Donia wed. Oene van Wijtsma te Birdaard.  

Het HOFF .... verstekt Foppens, geoccupeerd hebbende voor de gedaagden van antwoord, cond. 

hem te betalen de somma van 25 dalers; onder deductie  van een ... rosenobel, van 8 c.gld 5 strs. 

  23maart 1607. 

Tiede Boijes impt CONTRA  Fedde Roukes c/ux  

Het HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. te antwoordden reserveert de kosten. 

138 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantien Simons dr ; Pier Douwes als man en voogd van 

Clara, Simon Bennerds, en zij voor Uulck, Simon Bennerds dr. hun e.h.'s zuster; als erfg van Simon 

Bennerds en Oene Simons hun vader en broeder.  

CONTRA  Gabbe Jans Burgemeester te Dokkum. 

 .. te compareren voor de commissaris.....POINCTEN: 1. Aen wat de 20 ½ pondemaat bij 

Simon Bennerds en zijn huisvr. gekocht van Minne Geets c/ux; zijn gelegen in de zate te Reitsum 

(?) 2. Ende oft met deselve perchelen uit crachte van koop, gemaakt door de gedaagden, met Rixt 

Mense dr en Goslick Mennerds, bevrediget (?) worden. 3.  Wat percelen en hoeveel pondemaat van 

de vs. 21 pm. Bij Rixt Menssis en Jan Jan Martens resp. de 10 de juni 1589 zijn gepossideerd. 4. En 

oft met deselve landen oft enige van die de gedaagde Gabbe Jans vekocht zijn van Rixt Goslicx vs. 

Ende van de selven voor sovele die bij den ged. worden gepossideert, door voorscheven koop, te 

maken pertinnete annotatie.  

(OPMERKING) Door een eerdere fout in de nummering om de tien blz. zijn er hier maar acht” 

blanco” dus ongenummerd gelaten; nader-hand met potlood bijgenummerd tot en met 138 en 

verspringt dan naar 141, inkt.) Mist niets. Daarna komt de volgende oneven bladzijde 

ongenummerd en vervolgt dan met potlood weer met nummer “141”. 

141.(1) 

Anna Tyaards dr van Harlingen, voor haar en door samen het recht van Harncke Cornelis zn 

verkregen hebbende,     CONTRA Claes Bauckes en Aeffke Hessels dr e.l.; in Leeuwarden. 

Het HOFF gzien de citatien verstekt de gedaagde en houden de overgelgede obligatie d.d. 2 april 

1605 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen de twee vierdeparten van 549 C,gld; op Jacobi 
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1605 en 1606 verschenen. En nog gelijke twee vierden op Jacobi 1607 en 1608.  

 

Jacob Jans Haegen, gezworen bode v.d. Hove  CONTRA 

Jouke Syercks op de Jouwer, Cornelis Boyes als man en voogd van zijn e.h.; en mede voor de 

andere erfg van Sierck Rintses; in leven op Roohel.  

 ... te betalen 3 car gld en met kosten etc....  

 

Jfr Johanna Botnia, wed. wln. Bonne Haitsma tot Mackum, als moeder en wett voorst. van haar 

kinderen; en erfgename van haar wln man.   CONTRA 

Eke Sibrands dr. te Harlingen en Aelke Jelle Pauwels wed  in Leeuwarden. 

 .. het HOFF ordineert partijen wederom te compareren voor de Commissaris.....POINCTEN: 

1. Oft onder de impt. niet zijn berustende de koopbrieven van de 24 pm. Indien niet deselven te 

recouvreren. 2. Hoeveel de impt. en haar voorzaten sedert de jare 1551 van de landen in Questie 

jaarlijks te huur ontvangen hebben; ende tot dien einde te recouvreren de annotatien, en 

rekenboeken van Bonne Haitsma, ende Tyerck Haitsma, des impt. Resp. vader en oldevader; 

alsmede te recouvreren de rekeningen van Goslick Hiddema. Gewezen voormomber over de 

impetranten. 3. Hoe vele de gedaagden en haren per...  d........ van landen te Ropens te huur jaarlijks 

sedert de deling oft 40 jaren herwaarts ontvangen hebben en voor hoeveel pondematen, ende de 

huurcedullen daarvan te recouvreren. 4. Hoe groot de sate te Ropens in voortijden gweest is. Welke 

landen van de vs zate affgetrokken zijn. 6. Wie eigenaars van de affgetrocken landen zijn. 7. Te 

recouvreren de scheidinge van de erfg. van Simon Hendriks. 8 Hoe oud Bonne Haitsma ten tijde 

van zijn overlijden geweest is. 

141 (2) 2e keer; nu met potlood.) 

DE EERSTE RECHTDACH NA PAESCHEN ANNO 1607 IS GEWEEST DEN 14en APRILIS. 

  

Roland van Achelen voor hem en onder satisfactie intervenierende  voor J. Aldegonda van Achelen 

zijn dochter; erfg. van Juffr Womck van Mockema; haar moeder, eiser in conventie en gedaagde in 

reconventie.  CONTRA  Doctor (?) Theotardus van Tiara, advocaat en volmacht van 

Juffr Clementia van Hoitema, wed. van Achelen, impt. en ged. resp.  HET HOF verklaart dat de 

gedaagde met zijn gedane presentatie kan volstaan; en reserveert de kosten.  

  17 april 1607. 

Uulcke Gerbrens en Sytse (Sytske?) Hanie e.l. te Gerkerklooster, voor hen en macht hebbende van 

Imck Jelgersma hun resp. moeder en schoonmoeder.;  

CONTRA  Sije Rintses op de Grootegast, voor hem en kiesende domicilium citatandi en 

c.d.r voor zijn meijer Jan Coenis in Augustinusga;   ... te betalen.... en voorts in factis in forma.  

142. 

Dr. Joost Brantsum als advocaat en volmacht voor Rints Aarends req,  CONTRA 

Feike Wijmers, Sibout Wymers, en Gerbrich Wijmers.  

Het Hof cond. de ged. onder de presentatiën bij de req. in repliek gedaan om diens artikelen onder 

ede van calumniae te beantwoorden en reserverende de kosten. 

  17 april 1607. 

Doede Saecles als mede erfg van Saeckle Ryurdts en Syurdtke Fongers dr. zijn overleden ouders, en 

mede voor Jou Saeckles zijn overleden broeder.  CONTRA 

Sibrand Saeckles; Trijnke Saeckles wed. van Inte Jelles Kingma, als mede erfg. Van Jou Saeckles 

haar wijlen broeder.  

HET HOF, zonder te letten op de exceptie bij Sijbrant en Trijnke geponeerd cond. de ged. om met 

de impt. te procederen tot deling van wln partijens ouders en broeders goederen, actien en 

gerechtigheden, voorbehouden so neffens de collatie als Sijbrant en Trijnke hun competentien in 

dezelve scheidinge, en mede volgens de proceduren voor het gerecht van Hennaarderadeel, 

bevonden zal worden te behoren. Ende voorts na sulks gedaan zijn anpart zal hebben en te laten 

volgen etc....  

143.  18 april 1607. 

Fedde Rinckes te Jelsum  CONTRA  Jacob van  Marsum te Leeuwarden.    In factis, 
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Seino Lewen hem thans binnen Leeuwarden onthoudende.  CONTRA  Worp 

Tyessens mede raad van de Admiraliteit, te Dokkum.   HET HOFF  cond. de ged. te 

gehengen en te gedogen dat de dispositie van wln. Jr. Syts Tyessens met de besegelde bewoordinge 

(?) ende cedullen inde procedure geroerd werden gepubliceerd en in acte publica geredigeerd, en 

cond. de geapp. in de kosten van het proces.  

  20 april 1672, 

Willem Meinerds in zijn qualiteit, CONTRA Cornelis Edes Feitema,  

HET HOFF verstekt partijen wederzijds van verder proceduren, sallfs wes ingebracht wordt binnen 

6 weken, reserveerende de kosten. 

 

Hippolitus en Gerrijt Roeloffs  als mediate erfg. Van Cornelis Roeloffs hun broeder  

CONTRA  Dirck Jan Bruins tot Sneek.,   IN factis. 

144. 

Auck Tyalles Epema burgeresse binnen Bolsward voor haar en vanwege haar kinderen bij wln. 

Hessel Johannes  CONTRA  Dr. Sibrand Siccama secr. der stede Bolsward.  

HET HOFF  cond. Anna Douwes een der gedaagden om de impt. te refunderen de kosten en 

schaden bij haar ten respecte van de exceptie ten processe uitgedrukt, gehad, en geleden .... tot 

s'hofs taxatie en mede jegens Sickema niet ontvangbaar.  

  21 april 1607. 

Lijuwe Jarichs als gesurrogeerde curator, over Jan Hanssoons kinderen, geres. de proc. bij Baucke 

Ids zoon in vorige qlt;  CONTRA  Lijuwe Uulckes binnen Dokkum.  

Het HOFF taxeert de fruchten, profijten en emolumenten van de huisinge ten processe geroerd 

sedert 15 febr 1597 tot de somma van 530 g.gld; des dat daarinne geroerd zullen worden de 

grondpachten tot 50 stuivers jaars, voor de vs jaren en hetgene de ged boven de 48 g.gld in de 

sententie van 25 febr 1605 geroerd aan de bedienaars der armen te Dokkum heeft (pag. 145) 

betaald, t'gene Tsumme Sytses voor de jaren alsnoch van onbetaalde huur ten achteren is, en dat dit 

onder voorgaande deductie haar voortgang zal hebben.  

 

Aaff Gerrolts dr  impt. CONTRA  Sierck Pieters tot Bilgaard, als mede crediteur 

van Douwe Taickes.  IN Factis. 

  22 april 1607. 

Jan Pieters zoon tot Nes in Dongerdeel gecond. en in den procedure requirant; 

CONTRA  Sijurdt Ulbets zoon Sprong, voor hem en vanwege zijn moeder, res. de proc. 

bij wln. Dr. Ulpianus Ulpij, zijn vader, en als cessie hebende van Tyaerd Wypkis en Meile Rinnerds 

gsustineerd, triumphant en gerequireede.  HET HOFF taxerende de schaden en interessen 

bij den gedaagde de req. gepretendeerd, ter somma van 135 C.gld; cond de triumphant en gereq, 

dezelfde somma het geen hem bij de vs. fine toegewezen is te laten rusten en om reden compenseert 

de kosten. 

146. 

Jan Lyuwes dorprechter te Pingjum,  CONTRA  Abbe Gerrijts en Syurd Taickes als 

volmachten van de mede ingezetenen van Pingjum.  

HET HOFF cond. de geapp. om de req. te ontlasten van de weeskinderen in den processe geroerd, 

onverkort hun recht om van de req. te verzoeken nieuwe rekeninge van de administratie over de 

achtergelaten goederen van Hobbe Uulckes vader van de vs. kinderen heeft gehad, en voorts niet 

ontvangbaar. 

 

Bonts, Pott wed. geresumeerd de proc. bij wln. haar man Potte Reins,  CONTRA 

Peter Jacobs.  HET HOFF restituerende de ged. jegens verloop van tijd, gunt partijen alsnog 

de tijd van vier dagen om hun productie te mogen doen; en cond. de req. in de kosten. 

 

Hans Stemme (?) als geauth. cur. over Pietertien Pieters,  CONTRA 

Aarentien Reigers, cur. lit over Uulke Galis voor haar en als erg van haar ouders.  

Het HOFF gunt de impt. jus pro deo ad F...mam litis en cond de gereq. sulks te gehengen ende te 

gedogen reserveerende de kosten.  
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147. 

23 april 1607. 

Romke Uulkes  CONTRA  Jetse Pieters,  

........ontsecht het verzoek en in de costen.  

 

Jr Worp van Tyessens en Feye van Heemstra de jonge, in de nam van jfr Tet van Unnia (?) wed van 

Sterckenburgh, intervenierende voor deselve en vervangende voor Poppe Anes cum uxore hun 

landzate,  CONTRA 

Jarich Tyallings.    HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt partijen 

alsnoch de tijd van 3 weken om hun productie te mogen doen....  cond. hem niettemin in de kosten.   

 

Sipcke Epes zoon Hollingha als cur. over Aeffke Douwe dr Meilsma,  CONTRA 

Peter Jans tot Hempens. Geappelleerde.  HET HOFF verklaart de gereq. met het slot van 

de overgelegde rekening van 24 sept 1602 en de vordere rekeningen niet te mogen volstaan, dan 

hem gehouden te zijn sedert den 16 aug 1591 rekeninge gedaan, en voor ontvang termijnen de 

landthuur t'selve jaar verschenen en voorts alle volgende jaren jaarlijks van huur in ontvang te 

brengen, voor de sate Heringa en de Vogelkoij* sedert mei 1592 verschenen, van gelijke de helfte 

van 100 g.gld; 2 mei 1592 verschenen, bij de req. gebruikt; van gelijken de helft van 353 g.gld 18 

strs int slot van de 16 aug 1591 gementioneerd, met schaden etc;  DES DAT de gereq. in uitgave zal 

mogen brengen de kostpenningen, kleding en en onderholdinge van de  .......  Requiranten sedert 

den 9 mei 1591 tot mei 1595 jaarlijks te estimeren op 36 g.gld; en daarna tot mei 1599 tot 40 g.gld 

jaarlijks, sedert so lange de req. bij de gereq. gewoond heeft; jaarlijks de somma van 45 g.gld; mits 

dat de gereq. daarboven in rekening sal mogen brengen de somma van 25 g.gld, 15 ggld 10 st, 17 

g.gld 4 str; en 39 g.gld 8 str. Maar? De overgelechte pointen no 2,3,7, en 15  van de rekeninge in 

gelijke jaren voor fruchtgebruik aan de req. moeder heeft uitgeleverd, overeen dat de geappelleerde, 

zijn recht in peticio tot de hovinge op de landen in questie, (terug naar vorige pagina) staande, 

verklarende tot zijn vorder verzoek niet ontvangbaar etc...  

148. 

Jr. Carel van der Nitzhen tot Minnertsga, als erfg van Jfr Ida van Gratingha zijn moeder en c.d.r 

voor Douwe zijn Broeder.   CONTRA 

Jr. Marten van Naarden en Jfr. Perck van Roorda, als mede erfg van Jfr Tet van Gosselingha;  

CONTRA  Pieter Claas zn. en Elisabeth Claas dr. voor hun zelf en Jan Schellingwou als 

momber over Ansck Claas dr.  HET HOFF cond de ged. aan de impt. te betalen de koopschat 

van de impt. wijlen vaders verkochte aandeel van de huizinge, ten processe uitgedrukt, ter somma 

van 276 g.gld; met schaden etc...; onverkort gedaagde's recht jegens Jan Alberts en anderen en 

dezelve hun defensien ter CONTRArie.... en compenseert de kosten. 

OPMERKING:(ontbreken wegens een vorige nummering 149 en 150, waarschijnlijk wegens hiaat  

tienpagina's hieraan vooraf gaand. Zo is voor de rest de paginering weer correct vanaf het begin.) 

151. 

Sibren Epes zn Adama Appellant;   CONTRA 

Jan Frans (Heres?) tot Kollum;  

.....niet bezwaard door het vonnis van de nederrechter. 

 

Jydke Gerbrens dr. wed. wln. Tamme Feikes in Leeuwarden, voor haar en de knn.; als erfg van 

Feike  CONTRA  Allard Feckes  Burger in Leeuwarden.   ....niet ontvangbaar, en in de 

kosten.... 

 

Andries van Hiddema tot Wier,  CONTRA  Tiete Baard secr van Menaldumadeel,  

Claas .........  en Aaff Jan Sickes (bovengeschreven) dr. e.l te Wijnaldum en Saaff Hendriks, oude 

burgemeester te Harlingen.   HET HOFF  cond. Tiete Baard om de artikelen in het 7 punt 

van het libel en het 28e, 29e , 39e, 31, en 32 artikel der positien van de impetrant verhaald, ten 

recesboeke van Menaldumadeel, te casseren, verklarende het niaar door Baard voorlopig niet 

onfvangbaar, onverkort zijn recht aangaande het niaar andersins, ..... en in de kosten. 

152.  27 april 1607. 
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Matheus Pieters   CONTRA  Hessel van Feitsma. 

HET HOFF  ontsecht de impt zijn verzoek....... 

 

Jantien, Mr Jans dr wed van Frans Jans, burgersse in Leeuwarden;  CONTRA 

Hette Hettes zn Friesma (?) .... des Frieschen Regiments.  Ontsecht de impt. zijn verzoek en 

condemneert hem in de kosten. 

28 april 1607. 

Vincent Plecker dienaar des Godd woords tot Weidum CONTRA 

Jan Jacobs glaesmaker te Wirdum.   HET HOFF  rejecteert de exceptie en peremptoir te 

antwoorden, en condemneert hem in de kosten van het incident.  

 

Jfr Saeck van Burmanije  e.h. van Jr Feije van Jaarsma,   CONTRA  

Jr. Barthold van Douma tot Hallum.    IN Factis voor Runia, voorgaande commissaris. 

153.   30 april 1607. 

Ju Hinnes als vader en legitimus administrator over zijn knn bij Ambroeske Sicke dr getogen. Als 

universeel successeur van Sicke Douwes haar verleden grotevader. 

CONTRA  Sibolt Sibolts, in de IJlst als man en voogd van Fokel Douwe dr  zijn 

huisvrouw. 

....... cond. de ged. de impt. te betalen de 3e part van 96 C.gld. en van 9 gld 17 strs, met schade etc... 

 

Sas Seerps dr en Imck Seerps dr e.h van Rintse Douwes, te Tijemarum, met diens consent 

CONTRA  Syouck Piers dr wed  van Pier Bockes en Bocke Seerps beide te Arum. 

.............. niet ontfangbaar, onverkort diens recht bij de scheidinge, en cond. de impt. in de kosten. 

154. 

Reitse Epkes appellant;  CONTRA 

Peter Sipkes Randsma, de stede Staveren geappelleerde. .... in cas v. appel niet ontfangbaar. 

 

Hans Joachims ten Leeuwarden, als volm. v. Sytse Taickes, en Joachim Joachims , Sampt Rinck 

Sapes te Garijp, voor hem en als volm. van Sytse Taickes, en Here Sapes zjn broeder, en c.d.r. allen 

erfg. van wln Rixt Sytse dr, Auck Tyercks dr hun moijen en oud moijen, resp.  

CONTRA   Johannes Hernes Ammama tot Franeker, Rixt Tyerks dr. binnen Leeuwarden, 

en Cornelis Sickes als cur lit. over Tyerck Cleutings , universeel erfgenaam van Syts Tyerks zijn 

moeder en in die qual. onder verband van goederen c.d.r.  En onder renunciatie S.C Vellieiani, 

intervenierende voor Jfr Rieme Galema; en Claas van Adelen gedaagden.  

155. 

Floris Isbrands te Kollum voor hen en vanwege Claeske Luitiens zijn e.h.  CONTRA 

Jfr Margaretha van Bootsma, voor haar en haar knn. bij Buwe Tadema.  IN Factis. 

 

Joucke Wolters te Balck als voogd van Syts Otte dr gew. huisvrouw van Oege Hijlckes, als erfg. 

van Otte Oeges haar zoon, voor de derdedeel erfg. van Hylcke Piers en Eets Bonne dr, in tijden e.l. 

zijnde Bonnes Oldevader en Oldemoeder.  CONTRA 

Ubel Ottes executeur van Geesterland, als voogd van Eets Hylcke dr, en Benne Claas zn als voogd 

van Trijn Hylcke de resp. erfg. van wln Hylck Piers, en Ets Bonne dr. IN Factis. 

1 mei 1607. 

Jurgien Ennes als curator over Emb (??) Hans Poff, zijn schoonzoon, geass. Met deselve. 

CONTRA   Jelcke Douwe dr. wed. van Jan Sents, gewezen curator over deselve 

Hans Hans zn Poff, als moeder en wett voorst. Van de knn bij Jan Sents getogen.  In Factis. 

156. 

Obbe Obbes tot Harlingen  CONTRA  Dirck Isnouts Brouveer? te Harlingen , 

Dolf en Jurien Ennes aldaar, zijn volmachten.  In factis. 

 

Ede Tyerks impetrant,  CONTRA  Jan Feicke s voor hem en zijn e.h. 

HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen te betalen de somma van 8 g.gld; en de overige 

(missieven?) tegen malkanders expensen en verklaart partijen tot vordere eisen tegen elkander 
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genomen.... niet ontvangbaar.  

 

Schelte Wijbes   CONTRA  Peter Everts Bolneus, postulant binnen Sneek, 

als last en proc. hebbend van Pier Foeckes, burger en koopman in Harlingen, en zo cessie en 

transport hebbende van Allert Syrcks.  ........... niet bezwaard bij het vonnis van de 

Nederrechter.  

157. 

Graets Benedictus, wed van wln Jacob van Pomeren (?) in leven burgemeester van Harlingen het 

recht hebbende van Boudwijn de Blocq. 

CONTRA  Teacke Taeckes  excipient.  ... dat de exc. In de dupliek met zijn presentatie te 

mogen volstaan, en om redenen compenseert de kosten.  

 

Pieter Haiema en Maritien e.l.  CONTRA  Aebe Allema en Jan Heres als last hebbende van 

Evolt Femmes erfg.   In Factis. 

4 mei 1607. 

Job Sytses als volm. v.d. jongste knn. van Haitse Jetses, c.s. Crediteuren van Jetse Haitses en Jeuck 

in tijden e.l.   CONTRA  Mr. Rein Tyercks als cur. over Wopke Sijercx Meilema, en 

Syrck Syrcks Meilema voor hem zelven; Jan Durcksz. als het recht hebbende van Trijn Syrcks dr; 

Doede Fercxs zn als voorst van Bauck Syercks zn; en de vs. Syrck mede vanwege Brecht Syrcks dr 

allen erfg van Syrck Syrcks.  

......... verklaart de geapp. met hun presentatie te mogen volstaan..... 

158. 

Roland van Achelen en Jfr Womck Mockema e.l. te Ferwerd, applt CONTRA 

Mr. Eco Isbrandi secr. van de Staten van Friesland, voor hem en als voogd van Ets Douwe dr zijn 

e.h.; en c.d.r onder verband van goederen. 

 ........ doende te niete het vonnis van de Nederrechter, voor zovele het het poinct aangaat, 

cond. de geappelleerden originaal, om de app. originaal ............ boven de 6100 g.gld bij hen te 

ontangen, volgens zijn quitantie ten processe geëxhibreerd, nog te betalen hetgen zal worden 

bevonden bij de appellant te .... bovendien de door hem ontvangen penningen hoger zijn, gesteld als  

deselve als ten tijde van de consignatie, hun loop hadden. Met schaden etc..... 

 

Herman Meusel en Dirck Gravers als voorstander van het kind bij Leul Gravers nagelaten,  

CONTRA  Margaretha van Metelen wed. van wln. Leul Gravers.  

............. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.... 

159.  5 mei 1607 

Jacob Cornelis, burgemeester en Gasthuisvoogd van Workum; voor hem en als last hebbende van 

Fonger Hannes mede gasthuis voogd.   CONTRA  Sibe Jockes wonende bij de 

Jouwe voor hem en c.d.r voor Trijn Upcke dr. zijn e.h.  

............ te namptificeren 75 g.gld. 

 

Marten Remkes ten Dolsterhuizum, impt   CONTRA   Wepke Eeuwes zn. 

adsessor van het gerecht van Schoterland, als voogd van Hylck Sicke dr zijn huisvrouw, in de Rode 

Hel, en Dedde Sirxcs wonende in de Broek haar sterk makende voor Ebe Nannes hun oom en Jeb 

Pieters hun Landzate.  HET HOFF  rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te 

antwoorden...  

 

Rintse Itsma in Harkema Opeinde, applt  CONTRA  Focke Pouges en Feike van Herbranda 

grtm. v.Achtkarspelen.  HET HOFF  rejecteert te exceptie en peremptoir te antwoorden.  

160. 6 mei 1607. 

Wytse Beima ten Franeker voor hem en als mede erfg. onder ben v. inv. van wln Syurd Wijtses 

Beima zijn vader, en c.d.r voor de andere erfg.   CONTRA 

Pieter Pieters Sickema te Arum.  ...niet ontfangbaar en in de kosten.... 

 

Meile Bennerts tu Wuwert (?)  CONTRA  Watse Pabes voor hem en vanwege 
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Anke R...  

zijn wijff. En c.d.r. te Wons.   HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij 

nieuwe sententie verklaart de geappelleerde, originaal eiser tot zijn eis & conclusie niet ontvangbaar 

7 mei 1607. 

Rints Harmens dr wed van Gerardus Raphunes (?)  CONTRA  Jan Harmens in 

Leeuwarden. 

In Factis. 

161. 

Jan Cornelis Weburg(?) burger en brouwer te Delft, en Annetien Gerrijts dr el. CONTRA 

Gatse Potter en Jel van Donia e.l. ......... te namptificeren 1400 pond, 828 c.gld of pond, 9 str en 4 

penn; en 767 C.gld (of pond)  

 

Fedde Michiels te Pheenhuizen (!)   CONTRA    Tyerck en Hans Solkema voor 

zover hun mach competeren voor Sicke Wyckes hun mande meyer. ........... voor Saeckema...... te 

informeren op sekere POINCTEN: 1. Wat landen en hoe hoog in de Floreen anno 1511 zijn 

aangebracht onder Botte Iges Stelle te Ter Oele gelegen?  2. Wie de landen tegenwoordig hebben 

en gebruiken, en die voor de floreenlasten dragen en hoe hoog. 3.  Wat landen de ged Tyerck en 

Hans met hun zuster tegenwoordig hebben en hun annexen. 4. Hoe veel of hoog in de floreens 

lasrten, met hun zuster of hun meyer of Sicke Wypckes in reguard van Botte Ighes stelle. En 5. 

Wat landen van Botte Ighes stelle zijn afgetogen bij wien deselve zijn affgetogen en door die 

gebruikt, Wat voor de gedachte affgetogenen landen de eigenaars of gebruikers zijn, 

162. 

Jfr Haring van Burmania huisvr. van Bocke van Feitsma, grtm v. Collumerland en 't nieuw 

Cruijsland, Req;   CONTRA  Jfr Saepck v Douma ten Hallum. 

 .... in het honderd elfte artikel van het Quadruplijk verhaald over te dragen op de erven van 

Frans van Douma haar zuster, niet ontvangbaar;  

162a. 

Jfr Haring van Burmania als vorige zaak; 

CONTRA Saepck van Douma e.h van Barthel van Douma onder ben v inv van Jfr Frans v Douma 

haar zuster.    ....... niet ontfangbaar.  

163. 

Douwe Nijenhuis als geauthoriseerd curator van de kinderen van Bartheld van Douma bij Jfr. 

Saepck van Douma echtelijk getogen. En hem dragende voor de erfg. van wln. Jfr  Fraau van 

Douma hun meuije, in leven e.h van Hessel Feitsma.  CONTRA 

Jfr Saepck van Douma e.h. van Barthel van Douma.  

............. niet ontfangbaar, zoals verhaald in de leste articulen van de Quadruplijk. 

 

Hessel van Fietsma te Hallum, Req.  CONTRA  

Barthel van Douma als voogd van Jfr. Saepck van Douma zijn e.h. 

 .........  niet ontvangbaar, ..... onverkort zijn recht aangaande het vruchtgebruik en het interest 

dat hij door het doen van .... den gerequireerde mach hebben, eindelijken de defensien ter 

CONTRArie te continueren. 

164. 

Jr. Barthel van Douma als m.e.v. van Saepck v Douma, onder beneficie van inventaris erfg van Jfr. 

Frau v Douma,  CONTRA  Fr Hessel v Feitsma, geass. met Jelger v Feitsma, Raad 

en Rentmr. generaal, der domeinen in Friesland, zijn vader, mede vanwegen en als curator van het 

Sterfhuis, ged. in conv. en eiser in reconventie  HET HOFF ...... cond de gereq voor 

zovele in hem is, de req. in zijn qual. als erfg. van Jfr Fraau .v Douma, over te geven en ter handen 

te stellen het linnen, gouden kettingen sampt het andere goud en zilver, haer Jfr Frau van hare 

olders overgeërfd, insgelijks de clederen en het linnen tot haar lijf behoord te hebben, en de betaling 

der schaden en interessen bij geberke vandien, etc.......; en bovendien over te leveren de 

onderbehoor-licken ? instrument ende rever...ijttn ende alsulke brieven en instrumenten die in het 

sterfhuis zijn toucheren ?; en de landen en goeden van Jfr Fraau, en voorts te gehengen en te 

gedogen dat Dr Petrus Runia Rd. Ord. en voorgaande commissaris vocalis vocandis geprocedeeerd 
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werde tot in....   en prijsinge van alle de moblen, roerlicke goederen en inboelen bij Jfr Frau, in 

tijden van haren versterven nagelaten, en bij de deurwaarder geinventariseerd, sampt van hetgene 

staande achter aan de plaatse, ende huisinge tot Hallum, is gebauwet en geplant, ende ......  so van 

huisinge schuren graft, cingel, porte, ende andersins, en alle obpositien daartegens gedaan costeloos 

en schadeloos af te doen, .... zo zij anders zullen vernemen (165) en verklaart de req, tot zijn 

vorderen eisch en conclusie niet ontvangbaar.... En doende recht in reconventie, verklaart de req in 

zijn qualiteit puer- erfg. Van wijlen Jfr Frau van Douma zijn huisvrouwen zuster, volgens de 

verklaring in de proceduren gedaan, ende uit bewegende oorzaken compenseert de costen van de 

proceduren in beide instantien. 

 

8 mei 1607. 

Popcke Pieters tot Sneek,   CONTRA  Jfr. Luts van Fritema, wed. Douwe van 

Herema, ged.  HET HOFF cond. de ged. voor haar quota de impt. te restitueren de 

onkosten op de uitvaart van wijlen Ansck Fritema ...... met schaden etc.....; en de impt voorts niet 

ontvangbaar.... 

166. 

Reenck Roeloffs tot Surhuizum voor hem en vanwege Fock Nijeurds (?) zijn huisvrouw en c.d.r;  

CONTRA  Epe Pieters te surhuizum.    HET HOFF cond. de gedaagde voor 

ijder roede in het vierkant van de venen in questie te betalen de juiste en rechte estimatie van dien, 

so deselve ten tijden van de CONTRActe is geweest, met schade etc... en voorts niet ontvangbaar. 

 

Mr Anne Cypriani postulant op het Bildt, als last hebbende van Stijn Tonis dr. wed. van Everd 

Everds, voor haar en voor Everd haar jongste zoon, en van Jan Everds erfg. van de vs. Everd; hun 

vader.   CONTRA  Mr Dominicus Lollius postulant binnen Leeuwarden.  

IN Factis voor Meynsma. 

167. 

De gedeputeerde Staten van de Stad Groningen  CONTRA  Dr Abelus 

Frankena en Margaretha van Naarden e.l    HET HOFF  restitueert de ged tegens 

verloop van tijd en gunt hem alsnoch een maand om zijn productie te mogen doen, cond. de req. 

niettemin in de kosten van de processe tot 's HOFFs tauxatie. 

11 mei 1607. 

Gerben Johannis als cur lit. over Taco Buwinga   impt. CONTRA  Paulus 

Gemmenich secr. der stede Franeker, voor hem en als vader en wett. voorstander van Elisabeth zijn 

dochter, ged. .........  niet ontvangbaar.. 

 

Jacob van Loo Deurwaarder van den comptoire,   CONTRA  Marthien Boijmers 

wed van Jan Cornelis Abeleus, en als moeder van haar knn, resumerende de proc. bij de vs. Jan. en 

haar, Marithien gesustineerd.  (168.) adproberende hetzelve, wonende aan St Jacobs 

Parochie. 

 Het HOFF  gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven, cond. de ged. de 

impt. te betalen de somma van 115 C.gld; en nog 12 gelijke guldens met schade en interessen, ... 

 

Saack Ebe dr tot Ternaard, huisvrouw van Popcke Minnes, met cons. en ass. van deselve  

CONTRA  Jacob Dyurres tot Steens als voogd v. Trijn Tomke dr. zijn e.h.; en Syuck Frans als 

voorm. over de jongste weesknn. van Romcke Tyepckes, alle erfg. van de vs Romke hun vader.  

HET HOFF taxerende de fruchten, profijten en emolumenten, sampt schaden en interessen ter 

somma van 150 g.gld; ordineert dat de ged. vanwege de fruchten etc; in het proces geroerd, zijn 

voortgang zal hebben en beide partijen verder niet onvangbaar. 

169. 

Mr Frans Cornelis goudsmid binnen Leeuwarden,   CONTRA  

Sybe Aarends goudsmid binnen Leeuwarden.  HET HOFF  doende recht ten pricipale 

cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 114 C.gld; en 12 penn tot de volle betalinge etc... 

 

Pieter Stellingwerf secretaris van Hennaarderadeel, applt.  CONTRA 
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Gerrolt Dedes. geapp. ..niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter. 

 

Janneken Coenes wed. van wln. Bartholomeus Oldeneel, in leven deurw. van den Hove;  

CONTRA  Teye Feckens exchijsmeester van Collumerland.  Te namptificeren 35 

C.gld.... 

170. 

Wijbe Pieters impt  CONTRA  Hessel en Jelger v. Feitsma als voorm over de 

weesknn. van wijlen His Meckmans.   HET HOFF  verstekt beide partijen van vordere 

productie, salff dat verder ontvangbaar zal zijn, wat binnen 2 maanden naastkomende ingebracht 

kan worden...  

reserverende de kosten. 

12 mei 1607. 

Pieter van Eijssingha als voogd van Jfr. Fokel van Heringa zijn huisvrouw, als voorm van Hessel 

R... ? zijn zoon bij haar geprocreerd. CONTRA  

Aede van Eijssingha, en Tade van Adelen als voormomber over Andries en Tijalling Eijssingha 

nagelaten knn. van wln. Tijalling Eijssingha en Womck Heringa, in tijden e.l. 

HET HOFF cond. de gedaagden voor zo vele in hen is, te gehengen en te gedogen dat de impt. 

naar inhoud van Jfr Tet van Roosda dispositie ten processe copielijk overgeleverd, aannemende, 

possiderende en gebruikende der state  Bongha Huis genaamd met huizinge hovinge en landen daar 

onder behorende, sampt de 19 pondemate in den processe omschreven, .. de fruchten etc. sedert het 

overlijden van Eelck van Heringa en alle oppositien daartegen kosteloos en schadeloos af te doen. 

171. 

Wobbe Luitiens als m.e.v. van Jantien Simon  Binnerdts dr ; Pibe Doues als m.e.v. van Clara Simon 

Bennerds, en zij als cunj. pers van Uulck Simon Bennerds dr hun huisvrouwen zuster, en Oene 

Simons hun vader en broeder impt  CONTRA  Gabbe Jans burgemeester te 

Dokkum. 

HET HOFF  cond. de ged. de req. te laten volgen de 20 ½ pm ten libelle geroerd, gelegen in 

verscheiden percelen in de zate Te Bosch, mede de fruchten en profijten, etc... die de impt. van 

gedaagdes weigering heeft gehad en geleden....etc.... uit de zate van des req. olders verkregen, van 

Minne Geerts en Doed, e.l. sampt van Dirck goldsmid; te gehengen en te gedogen dat de req. in de 

posessie van dien door dr Rombert Ulenburch Rd Ord. als voorgaande commissaris worden gesteld, 

... onverkort.... hetgeen van de req. olders is , en de crediteuren mag zijn....   

 

Met en Adriaanke Arriens appt  CONTRA  Arend Frans Wabbels burgemeester in 

Leeuwarden, als bij testament van Jan Everds, te procederen, adproberende en resumerende diens 

procduren.   Geen dictum, Slechts : het HOFF. 

172. 

Jan Schellingwou als cessie hebbende van Tonis Pieters en Auck Dirks dr;   CONTRA 

Jan Cornelis During, en Olphard Jans Bruning burgers binnen Hoorn, vanwege Rentse Sibrands 

voorkinderen en c.d.r. Het HOFF restituerende de impt. jegens de ommisie van de interdictie van de 

geinteresseerden, ... gunt hem de tijd van 2 weken zijn ...... te intenderen, en voorts te vervolgen na 

de stijl van het Hof. Voorts niet ontvangbaar.  

 

Jouke Mollis voor hem en als voogd van Rints zijn e.h.  CONTRA  

Epeus van Heemstra.  HET HOFF gehoord de eed van versterkinge, van zijn overgelechte 

specificatie, .. cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 74 C.gld met de schaden etc... 

173. 

Tijebbe Claes zn wonend tot Grijpskerk, voor zijn interesse interveniernd voor Freerk Pieters te 

Holwerd.   CONTRA 

Anna Bolsma voor haar en als het recht hebbend van Pieter Jellis Doenga haar overleden man, res. 

de proc....  bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Dr Laurens de Veno Gerechtsscholtis des Fursten van Nassouws  Regiment.  CONTRA 

Mr Jacques de Valck  burger binnen Leeuwarden.  
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Claas Alberts burger binnen Franeker,  CONTRA  Taecke Michiels. 

HET HOFF  verklaart het vonnis van de nederrechter van nul en geen waarde, onverkort anderssins 

zijn recht, en cond. de ged. in de kosten. 

174. 

Gosse Foppes Req.   CONTRA  Gerlacus de Friso secr van T'tdeel en Hylck Jans 

e.l  

HET HOFF cond. de gedaagden aan de req. te betalen de somma van 358 g.gld en 12 str, met 

schaden etc; onder deductie van 60 g.gld; daar inne betaald,  

13 mei 1607. 

Marten (Mayke?) Hilles procureur postulant in Geesterland, als gew. cur over Stijn Buwe dr.  

CONTRA   Tyerck Hannes (Fennes?) als echte man van Stijn vs, nu maior annis, en 

adproberende hetgeen bij Sicke Attes in dezen gehandeld is. IN Factis. 

 

Obbe Obbes burger Harlingen,  CONTRA  Cornelis Bartholomeus,  IN Factis. 

175. 

Epo Sickes Campen binnen Franeker aplt  CONTRA  

Trijn Claes dr e.h. van Aesge Boyens tot Tzummarum, en Trijn Keimpe dr geass met Take Takes 

haar man, en in die qual. moeder, oom en meijer van Atse Atses en Ancke Epes dr binnen Franeker.  

......... te compareren voor de Commissaris die hem zal informeren op zekere faicten (geen 

POINCTEN) 

 

Tarquinius Gerardi req. CONTRA Syuck van Wijngie. IN Factis. 

 

D.Laurens de Veno gerechtscholtes des Frieschen Nassaouwijschen Regiments.   

CONTRA  Jacques de Valck.  HET HOFF releverende de req. tegens verloop van tijd, 

gunt hem alsnoch de tijd om op geappelleerde's libel te antwoorden, doch cond. elk in de kosten, en 

de req in de kosten van het incident. 

175. 

Jr. Kempo van Donia, Grietman van Leeuwarderadeel, voor hem en als m.e.v. Jfr. Frouck v. 

Goslingha, zijn e.h en c.d.r.  CONTRA  De erfg. Van Jan Ennes, Rei.... Gielts, Jelle 

Geltsma, Wolter Arens en Leuck Tyaerds gebr. gedaagden. 

HET HOFF  cond de gereq om de req. te laten ongemolesteerd, ter tijd de principale saecken zijn 

getermineerd, en om reden compenseert de kosten. 

 

Jaen Cornelis Boelama en Dr Martinus Martinides als cur. over Ockien Boelema weeskinderen.  

HET HOFF restitueert de req. tegens verloop van tijd, en alsnoch binnen een maand,om hun 

productie te mogen doen.  

 

Jacob Arens in zijn qlt. CONTRA  Saeck Jacobs.   ... restituerende de req.. etc; 

binnen drie weken de pruduktie ten doen.  

16 mei 1607. 

Trijn Sipke dr e.h van Peter Jacobs te Sexbierum,   CONTRA 

Sape Sytses. Onder de klokslag van Leeuwarden.  

178. 

Ane Andries zoon Req.  CONTRA  Johannes Lolles tot Arum. Mede Simon Jans te 

Ferwert;  IN Factis. 

 

Simon Aebma als cessie hebbende van Douwe Bockes.  CONTRA 

Anna Willems dr. als moeder en leg. voorst. van haar knn. bij wijlen Fetse Sijtses, backer in echte 

getogen.  HET HOFF gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven, cond. de 

ged. de impt. te betalen 200 g.gld. Met schaden etc..... 

 

Pieter Henricks te Beetsterzwaag, als man en voogd van Abelken Johannes dr, en mede last 



613  

hebbende van Janneken Johannes dr; haar zuster, zijnde legitimus erfg. Van Johannes Abelens. 

CONTRA  Anna Abelens dr, wed van wln Henke Abelens, ged en gecontumaceerde.  

HET HOFF gezien de citatien en houden de overgelechte obligatie in date tien mei 1600 voor 

bekend, cond. de ged. om de impt. te betalen de helft van 100 Phs gld. Met schaden etc....voorts niet 

ontvangbaar, en zijn recht tegen de erfg van Henke Abelus(!) voorbehouden,en cond de ged in de 

kosten van het proces.  

177. 

Andries van Hiddema tot Wier,  CONTRA  Jenne Robijns en Eck Sibrants dr in Oldega bij 

Gaasterland.   HET HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende de obligatie 

van 28 dec 1607 voor bekend, cond. de ged. te betalen 125 g.gld met de schade etc... 

 

Dr. Sibrandus Siccama secr. der stede Bolsward,  CONTRA  Mr. Andries Jacobs 

aldaar.  Het HOFF verstekt de partijen van vordere producties, salff dat ontfangen al zijn wes 

binnen twee maand ingebracht wordt. Reserverende de kosten tot het uitdragen van de zaak. 

 

Frieske Rintses  CONTRA  Douwe Epema.  HET HOFF restituerende de Req. 

Tegens verloop van tijd, gunt hem nog de tijd van een maand. En in de kosten.... 

 

Brecht Barends dr   CONTRA  Jantien Boelema, ...... gunt haar alsnoch twee 

weken haar produktie te mogen doen,     

 

Jacob Jans als m.e.v van Trijn Eye dr triumph.  CONTRA  Jetske Claas  IN Factis. 

180. 

Trijn Piers dr  CONTRA  Jacob Claas te Bosum. .......... te namptificeren 100 g.gld en 40 

Dalers.  

Rennert Rijckx en Geeske Frans dr,   CONTRA  

Wyts Claes dr wed wijlen  Anne Everds te St Anna parochie.  

 

Trijnke Willems dr   CONTRA  Pieter Kinghum. ...... gezien de citatie en 

houden de obligatie van 5 dec 1605 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen de somme van 

100 C.gld; met de interessen tot Lichtmis 1606.  

 

Uulbe van Aylva Grietman van Baarderadeel als vader en voorst. Van zijn knn van Juffr Rinsch van 

Osinga, en mr. Eysse Lyklema adv. voor dezen Hove, als m.e.v. van Jel Osinga,  

CONTRA  Frans van Humalda, voor hem zelf en intervenierend voor Bocke van 

Burmania, en Jfr Hilke van Humalda, in conv. en in reconventie.  De ged. te namptificeren 22 

g.gld.  

181. 

Tyerck Tyercks burger in Leeuwarden,  CONTRA  Baucke Pieters, tot Surhuizum. 

......... houdende de obligatie d.d. 1 mei 1601 voor bekend, cond. de ged. te betalen 740 c.Gld. Met 

schaden en interessen en met kosten en boeten.  

 

DE EERSTE RECHTDACH NA PINKSTEREN IS GEWEEST DEN 9 JUNI 1607. 

 

Bauke Tyebbes req. CONTRA  Gerbrand Folkerds te Oldeboorn. Gereq. IN Factis. 

 

Syrck Wibes tot Westhem,  CONTRA     Ime Seerps tot Woldsend, voor hem en zijn zuster; In 

Factis. 

21April 1607 ?? 

Agge Tialis ? Voor hem en als man en voogd van Tet Gootsens dr. zijn eh, burger te Harlingen.  

CONTRA  Romke Romkes en Aaff Tyepke dr e.l. tot Ferwerd.  

........te namptificeren 100 C.gld en ten pricipale in factis 

182. 

Gatse van Andringha voor hem en voor Lijsbeth Andringha zijn zuster, c.d.r' CONTRA  
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Rinke Feddes te Dronrijp, als m.e.v. voor Trijn Willems zijn e.h en Jan Hendriks Rentmr Gen. Der 

Cloostergoederen, als cur over Maicke Andringha als erfg. van Mr. Claes Munnigh in leven 

Advocaat van dezen Hove.  IN Factis. 

 

Cornelis van Aengium voor zo vele de zaak hem concerneert, en Dr Sixtus Peima adv voor dezen 

Hove, als last en proc. hebbende van de gemeen crediteuren van de vs. Cornelis.  

CONTRA  de ged. Staten van Frld als gesuccedeert in het recht van Bethlehem      IN 

Factis. 

11 juni 1607. 

Hero Andries zn Swyns als het recht hebbende van Claes Wypkes, te Oosterlittens. Die het recht 

hadde van Remck Syurdts dr.  CONTRA       Claes Cornelis en Breuck ? Syurdts, voor hem 

en vanwege Claes Wiggers.  ...te namptificeren 28 dalers. En overigens in factis.... 

183. 

Pieter Remes   CONTRA  Epe Sytses. In Factis, 

 

Augustinus Jans burger in Harlingen,  CONTRA  Boy Folkerts te Enkhuizen.  IN 

Factis. 

 

Gerrijt Willems wonende op St. Jacobs Parochie, als cessie en transport hebbende van Dieuwer 

Gerrijts dr. wed wln. Willem Gerrijts, en als universeel erfg van de vs Willem, zijn vader, en in die 

qual borg voor Cors Cors en ten profijtte van Jan Jobs en gerbrand tonis, als voorm over Remmelt 

Gerbrans weeskinderen.   CONTRA 

Jasper Uulkes aan St. Jac. Parochie, en c.d.r voor Jan Jaspers de jonge, in de Soltcampen, als erfg 

van Jan Jaspers de olde.  

HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 100 Dalers. En met schaden en 

interessen etc.... tot de volle betalinge.  

184. 

Douwe Epema Grtm van Hemelumer Oldephaert en Noortwolde, impt en req.  

CONTRA  Tincke Andringha, dijkgraaf te Staveren, Frieske Rintses te Elahuizen, en 

Sipke Foeckes in de Trijegaen, ende Dr Theotardus Tiara.         HET HOFF  ontsecht de impt zijn 

verzoek. 

13 juni 1607. 

Hessel van Hermana te Minnertsga, als volm v.d. dorpe, met .. Offenhuizen zijn mede volmacht; 

CONTRA   Jfr. Idske van Heslinga wed. Tyalling van Sixma, in leven grtm. van 

Barradeel voor haar en de kinderen, gereq. en opposant. 

HET HOFF  verklaart de sententie van 27 okt 1603 excutabel, cond. de ged. tot het aantal van de 

pondematen, uitgedrukt in de specificatie, ten processe mede geëxhibreerd, en de gedane oppositien 

kosteloos en schadeloos af te doen. .... 

185.  15 juni 1607. 

Doede van Syrxma impt  CONTRA           Jfr Margaretha v. Syrxma, wed. Gabriel van der 

Meulen,  

In Factis. 

 

Claas Uulkes   CONTRA  Dooitse Ritskes,  HET HOFF taxerende de schaden 

en interesse op 39 C.gld 4 str, ......... haar voortgang zal hebben. 

16 juni 1607. 

Jacob Binkes tot Staveren als volm van Jelke Dirks dr. Lannetijn (??)  CONTRA 

Douwe Epema grietman van H-O en Noordwolde.   In factis. 

 

Tet Jelke dr. het recht hebende van Johannes Claes, burger binnen Leeuwarden,  CONTRA 

Jacob Jepma onder genoegzame satisfactie, intervenierend voor Theus Pieters, en deze voor hem 

zelf.  HET HOFF  cond. Theus Pieters te betalen de somma van 300 car. Gld, met schaden en 

interessen, ......... onverkort hetgeen hij tegen Jacob Jeppema zo hij vernemen zal.  

186. 
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De proc. Gen.  CONTRA   Tijalling en Hille Jeppes.  IN Factis. 

 

Fecke Rinses en Rinck Heinse dr e.l in Leeuwarden, als cessie hebbende van Sibe Jans.  

CONTRA  Allard Henricx burger binnen Dokkum. ...te namptificeren 57 C.gld. 

 

Mintse Douwes tot Oldebborn, applt CONTRA  Marten Johannes aldaar geappelleerde. 

.........bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

18 juni  1607. 

Lolke Pieters te Oudega in Wijmbritseradeel, voor hem en als voogd van Janke Buwe dr. zijn 

huisvrouw, en caverende de rato. CONTRA  Anne Jacobs en Aag Sibolds e.l te 

Coudum. HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie 

cond. de geapp. de app. te betalen van 140 g.gld met schaden en interessen..... 

187.  19 juni 1607. 

Aarend Frans Sneeburger (?) te Dokkum, als voogd van Rents Haie dr. zijn e.h.; en Joachim Nitt...? 

in Leeuwarden, als voogd van Auck Haie dr zijn e.h.; resumerende de proceduren bij Douwe Dirks 

haar man gesustineerd, en Serp Pieters als m.e.v. van Fedhaie dr; resumerende de proceduren bij 

Peter Rommerts Ulenburgh, hun overleden curator gedaan en in die qual. erfg. Van Rintse Sybrens 

in leven olde burgemeester van Dokkum.  

CONTRA  Syds van Roorda,  Het HOFF verstekt de req. van hun verzoek. 

 

Timen Roeloffs in de Cuickherne en mr Rodulphus Jacobi tot Bergum, als cur ad divisionem van de 

jongste kinderen van Albert Jans, in tijden Meullener te Bergum; bij Jel Jans, zijn e.h.; reducenten; 

CONTRA  Bauck Jans wed van wln. Allard Jans meullener te Bergum.  

HET HOFF  verklaart de reducenten bij de baar in questie niet bezwaard.  

188. 

Bartholomeus Oldeneel  CONTRA  Meinert Martens,  In Factis. 

23 juni 1607. 

Mr Leo Sipkes burger en postulant binnen Workum, voor hem en voor Ebel Tijs dr. zijn wijff; 

Triumph;  CONTRA  Gijsbert Laquart secr van Wonseradeel, voor hem en 

vanwege Marij Jans van der Heul zijn e.h.;  ... niet ontvangbaar..... 

 

Geert Tonis dr. wed. wln. Riemer Tsommes;  CONTRA  Pieter Riemers. 

HET HOFF gehoord de eed van versterkinge, bij de req. van haar aangeven gedaan, cond. de ged. 

te gehengen en te gedogen , dat de req. voor hoevele ingebrachte goeden, uit het sterfhuis van haar 

man, 153 ½ g.gld in een, en 5 golden gld in een ander partije, en genietende de halve acquesten, 

mits dragende de halve lasten, cond voorts de gereq. aan de req. te betalen de helft van 170 g.gld; en 

de helft van 85 c.gld; en de helft van 31 C.gld; met schaden , en uit het sterfhuis te laten volgen de 

helft van de trouwpenningen, costpenning, huring en reparatien bij de gereq in te brengen, en 

nopens de vier scheepst.....  van het schip bij Obbe R.... mers gekocht, en de melioratie gedaan aan 

de huizinge, bij Elert Metselaar, bij Gerrijt Sickes bewoond, ord. partijen te compareren voor de 

commissaris........  die hem zal informeren.POINCTEN:... 1. Hoe Obe Remmes aan het schip is 

gekomen. En oft zijn vader hem daartoe geld geattribueerd heeft? 2. Waar het schip gebeven is en 

bij wie hetselve of de penningen daarvan geapprehendeerd zijn? 3. Met......... van metselaar en 

timmerman zich informeren op de tegenwoordige gestaltenisse van de huizinge bij Eilerd metselaar 

en Gerrit Sibes bewoond. En de melioratie daarvan gedaan sampt de estimatie vandien.  

189. 

Peter Remmes   CONTRA  ClaesGeert Thonis dr, Thonis Remmes en Dr. 

Tsommius Faber, mediate en immediate erfg. Van Reemer Tsommes. 

HET HOFF  verklaart de Req. mediate, so immediate erfg van Hillegont Pieters, hun moeder en 

Barbara Obbe dr zijn bestemoeder; en cond. de gereq. tegen de volmachten bij Hillegont en Barbara 

achtergelaten,ende mede bij Barbara van Tsieets Obbe dr goederen door transacten gemaakt meede  

weesmeesters der stad Leeuwarden, verkregen, voor soveele deselve door Reemer Tsommes 

verkregen en genoten zijn, ende dienvolgens welke de halve huizinge bij Gerrijt Sibes en Eilert 

Metseler gebruikt, de req te doen hebben en laten volgen met de fruchten, profijten etc.; sedert het 
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overlijden van Reemer Tsommes, bij de gedaagden daarvan ontvangen en genoten; met schaden 

etc....; verklaart voorts de Req. Voor een vierdepart erfgenamen van zijn vader Reemer Tsommes, 

en cond de ged van de goederen bij gemelte Reemer achtergelaten perfect inventaris met ede 

gesterkt, te leveren en daarvan de vierdepart laten volgen. Ook met vruchten etc.......; des dat de req. 

In de sterfhuize van zijn vader, zal inbrengen vier rosenobels, een dubbelde en een enkelde rijks 

daalder, bij hem tot een trou penning ontvangen, noch de kostpenningen van een verndel jaar voor 

hem en zijn huisvrouw, en 12 ½ g.gld voor de huur van een kamer, nog de halve huur van de kamer 

bij zijn bestemoeder Barber Obbes bewoond, alsook de reparatien bij Reemer Tsommes Geert 

Tonis dr een der gedaagden huizen bij Henricus Regnerij bewoond, insgelijks de huisraden oft de 

estimatie daarvan bij de req en zijn huisvrouw in het vergaderen van hun echte ontvangen, en 

nopens de drie goudgulden eeuwige rente, uit de gewezene Convents te Bayum landen en de 

melioratien gedaan aan de huizinge van Eilert Metselaar, en Gerrijt Sibes bewoond. En ordineert 

partijen te komen voor de commissaris.  POINCTEN. 1. van wie de 3 g.gld eeuwige rente uit de 

landen van het gewezen convent Bayum ende de req. In ..... mede gegeven, affgenomen zijn? En 

daarvan te recouvreeren de rentebrieff, of ander bescheid daarvan. 2. Met overroepinge van Mr. 

Metselaar en Timmerman zicht te informeren op de tegenwoordige gestaltenisse van het huis, bij 

Eilerd en Sicke vs bewoond. En de melioratien of de estiatie daarvan. 

 

Salomon Jans burger binnen Harlingen,  CONTRA  Henrick Claes binnen Franeker, 

als het recht hebbende van Claes Pieters zijn vader.  .......  niet bezwaard....... 

190. 

Auck, Hessels wed voor haar en de kinderen bij de zelve Hessel binnen Bolsward. 

CONTRA  Trijn Laurens dr te Franeker, wed van Feddrik Beenkis, als usufructuaris van 

deselve haar mans (goederen)  HET HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter en bij 

nieuwe sententie recht doende ..... verklaart de eiser niet ontvangbaar. 

25 juni 1607. 

Everd Gardijn als voogd van Wijtske Anne dr; zijn e.h   CONTRA  

Claes Jankes tot Wirdum, voor hem zelf en uit naam van Griet Reiners zijn huisvrouw. 

.......... om de impt te btalen 141 C.gld; daaraf 4 penningen; met schaden etc... 

 

Jan Willems de Guij burger in Leeuwarden,  CONTRA 

Reinsck Aarends dr wed van Lyuwe Aeles Gaikema, voor haar en de kinderen  (pag 191) 

bij deselve Gaikema getogen. ...bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard...... 

 

Paulus Johannes Dienaar de Goddelijken Woords te Wijnaldum. CONTRA   

Piter Ryeurdts te Wijnaldum.  ... te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe 

sententie recht doende verklaart de applt. ongehouden te wezen op de eis van de geapp. voor het 

nedergerecht te antwoorden. Om redenen compenseert de kosten. 

 

Ebe Everds Boner voor hem en als erfg. van Cornelis Everds Boner zijn Broeder,  

CONTRA  Albert Everts Boners commissaris gen. Van de convoyen en licentien.  IN 

Factis. 

 

Lolck Oene dr op de Jouwer, impt in conv. Ged. in reconv.  CONTRA 

Fedde Agges, geadsisteerd met Agge Feddes zijn vader.  

HET HOFF ontseggende de ged. de administratie over des impt's goederen, condemneert hem om 

deselve voor zoveel die onder hem zijn, en na recht behoren sal, de impt. te exhibreren en laten 

volgen, en hem voorts van de impt te onthouden alles tot nader dispositie van den Hove ende 

gehoord de eed van de impt. tot verserking van zijn aangeven, cond. de ged. om de impt. te betalen 

voor emende van quetsuren de kwestie van 30 g.gld; en mede het meesterloon ende ...   darinne 

gevallen, en de halve kosten van de Craem, verklarende de impt daar te boven tot haar eis niet 

ontvangbaar, ende in reconventie recht doende verklaart de impt tot zijn eis en conclusie niet 

ontvangbaar. En condemneert hem impt.  in reconv. in de kosten van beide instantien.  

192. 
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Pieter Tyards in Abbega impt. CONTRA  Goyke Bruins Alsma en Dirck Jan 

Bonnes; gedaagden.  HET HOFF doende recht ten principale cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van 100 C.gld. Met de schaden etc... 

 

Geriijt Radijs eerste deurwaarder van dezen Hove, impt   CONTRA  

Fokel Wolters dr wed Claes Tiara. en Petrus en Theotardus Tiara, Dr Dirck Livius en Dr Wilhelmus 

Velsius als administrator van de goederen der weeskinderen van Claes Tiara,  IN Factis. 

26 juni 1607. 

Enne Keimpes als mede erfg. van Bonne Lyklema, als last hebbende van de mede erfg.  

CONTRA  Tyalle van Sickingha en Rienck van Dekema. Gerequireerden, 

HET HOFF  cond Tyalle van Sickingha een de gereq. om de ....... bij hem gedaan costeloos en 

schadeloos af te doen. En te gedogen dat het decreet zijn voortgang zal hebben, tot alsulke somma 

als de req. achterwesens is bedragende, en de eis jegens de vs Dekema niet ontvangbaar, .....(..) 

193. 

Hidde Eelkes voor em zelven en mede als last en proc. hebbende van Bauck Inte dr. als erfg van 

Inte Bauckes.   CONTRA  Tijesse Hebbes te Menaldum, voor hem en vanwege 

Engel Johannes dr zijn e.h.; en cesie en transport hebbende van Jarich Joannes.   IN Factis. 

29 juni 1607. 

Jfr Helena van Bunau wed. wln Wilco van Holdinga voor haar en als erfg van Jfr Margaretha van 

Bunau, haar zuster,   CONTRA  Jan Willems burgemeester tot Harlingen als 

voorm over Rutger Willems weeskinderen en geintervenieerd hebbende voor Jacob de Valk. IN 

Factis. 

 

Sibrand Wibrands burger binnen Leeuwarden, als man en voogd van Lijsbet Wolters zijn e.h. 

CONTRA  Pietrich Wolters dr wed van Siebrand Rienks, in conv. en reconv.  

HET HOFF verklaart de gedaagde ongehouden te zijn borge te stellen   (pag 194.) voor de goederen 

van wln. Wolter Henricks uitgekomen, en op des req huisvrouw geerfd, mitsgaders voor de 200 

g.gld ten processe uitgedrukt cond de gereq de req. te ontlasten van de principale borchtocht, ende 

in reconventie recht doende verklaart de req. tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar.  

Timen Jans burger in Leeuwarden, als cessie hebbende van Wijbe Frans.zn impt  

CONTRA  Sipcke Frans Tyerk Tyallings als voogd van Trijn Frans dr , en Ritske Aelles 

als v.v. Aeff Frans dr.  ged.   IN Factis. 

 

Willem Cornelis van der Mey als naaste bloedverwant en de administratie hebbende van de 2 

jongste knn. van wijlen Cornelis Arriens, en caverende de rato onder verband van goederen. 

CONTRA  Andries Jelgers wonende bij Collum.  

Het HOFF cond. de gedaagde te bekennen of te ontkennen de akte bij de impt. overgelegd, met het 

merck daaronder staande, en cond hem in de kosten tot 's HOFFs taxatie.  

195. 

Jfr Clementia van Hoitema impt. in conv. en ged in reconventie,   CONTRA 

Roeland van Achelen, ged. en eischer resp.  

Het HOFF ontsecht de req. voor alsnoch haar verzoek reserveende de kosten tot het intendit.  

 

Jan Gabbes Req. En geëxcipieerde   CONTRA   

Sipcke Sipkes , Aal Bockes, Jfr Ansck Herema, wed van Gale Heslinga, nom librorum, Douwe 

Jacobs , rechter tot Hogebentum, ged. en excipient. 

IN Factis binnen 14 dagen peremptoir.  

 

Rein Jacobs als oom en, mede voormomber over Here Douwes, en Geert Jacobs dr zijn zusters 

kinderen.  CONTRA   Pieter van Buiten, gereq. met Simon Douwes en 

Michael Martens als resp. omen en mede mombers over de vs knn. van wln. Here Douwes en Griet 

Jacobs dr.   HET HOFF restituerende de gedaagde jegens zijn condemnatie??, in de acte 

van authorisatie van 3 febr lestleden gedaan, cond. de gedaagde zoveel het de req. mocht aangaan, 

te stellen genoegzame cautie, of andesins de req. de administratie dr weeskinderen goederen voor de 
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helfte onder gelijke cautie te laten volgen. ....... voorts niet ontvangbaar.  

196.  30 juni 1607. 

Jan Martens geass met Mathijs van Bancken ? Zijn curator, adproberende de proceduren bij de vs 

Jan beghost.  Impt  CONTRA   Aarend Martens, ... niet ontvangbaar.... 

 

Titus Peima impt. in conv. etc. CONTRA  Schelte van Aebingha c.s  

HET HOFF verstect partijen van vordere productie, des dat ontvangbaar zal zijn wes van getuigen 

ingebracht wordt, voor de eerste rechtdach na de grote vacantie.  

 

Haie Alles, mede bijzitter van Wonseradeel,  CONTRA  Meile Jensma  en Douwe 

Bockes Abbema,  HET HOFF  cond. de gereq. om de req. te betalen de schaden en interessen 

bij hem na zijn uitwijzinge gehad en geleden etc..... onverkort de ged. recht tegen elkander, en 

nopens de vredinge en de peerden in de proc geroert, ord. partijen wederom te comparen voor  

(197) doctor Pieter Runia, die hen zal verenigen . En ord. de req. niet ontvangbaar, en in 

reconventie verklaart de eis belangende 43 en 10 g,gld en 50 g.gld gedaan niet ontvangbaar. 

POINCTEN.  1. Wanneer de 65 c.gld 16 str, bij de vs Meile Jensma zijn gesteld executoir, oft Haie 

alles en daar de quitantie van te recouvreren, 2. Door wiens last en uit wat oorsaken des 

geappelleerde's peerden na tellinge 65 C.gld 15 stuivers zijn opgeschoten, ende meer datelijck bij de 

gereq zijn ontvangen. 3. Wanneer de peerden bij de gerequireerden weder bekomen zijn, en 

wanneer deselven werden gehaald.  

 

Tied Wibrands dr te Wirdum, impt  CONTRA  Mr Gerrijt Sibrands tot 

Tsummarum ged. 

Het HOFF cond de gedaagde zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, en te gedogen dat de 

triumphant weder in bezit komt van de huizinge, ten processe geroerd, onverkort de gedaagde zijn 

recht neffens zijn ingebrachte goederen, bij scheidinge en volgens de preferentie ten processe 

overgeleverd......... 

198.  1 juli 1607. 

Dr Henricus Gualtheri als cur over Jan Ruyrdts goederen,   CONTRA  

Elisabeth Mathijs Willemsdr; nu e.h. Van Rippert Eeuckes, tot Grijps-- (cooj..lke?) 

HET HOFF  taxerende de huren de profijten en emolumenten van de drie huizen, in de vs sententie 

uitgedrukt, ter somma van 893 C.gld; ord. Dat de executie van de gemelde sententie ter selver 

somme haar vortgang zal vinden; onder deductie an het geen door gecondemneerde aan schatting, 

melioratien en grondpachten etc. betaald is, en zullen partijen in executieve hun mogen behelpen 

met de saken en informatien in de proceduren, en om redenen compenseert de kosten.  

 

Simon Douwes Nijenhuis, secretaris van Dongeradeel, O-zijde der Pasens, Aaf Wilhelmus en 

vordere geprefereerde crediteuren van Trijnke Croms geappelleerden. 

HET HOFF doet ten niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende 

verklaart de appellant, originaal impetrant geprefereerd op de goederen van Trijnke Croms, met de 

somma van 79 c.gld en 8 strs; ...  voorts niet ontvangbaar.... 

199.  2 juli 1607. 

Gerrijt Pieters c/ux in de Nije Trijne, Jan Jacobs en Jan Everds, als erfgenamen van Aw(e) Jacobs 

dr. applt.  CONTRA  Berend Willems als intervenierend voor Henne Karstes, 

geapp.  

HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard, onverkort 

haar recht jegens Willem Jans vanwege Aw Jacobs dr. mag wezen ontvangen. ....... en cond. de 

applt. in de kosten..... 

 

Ebe Piers, burger en backer binnen Leeuwarden voor hem en Pietrich Wybe dr zijn e.h.  

CONTRA  Herke en Pieter Ubles, als erfg van Uble Lyuwes, en Tiets Boodse dr e.l.  Het 

HOFF gezien de citatien cond. de gedaagde in de baten en admitteert de impt. zijn vermeten te 

ver.....?  
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Dedde Sipkes op Langweer, en Ryurd Harings, ter Oele, voor hem en als volmacht voor de andere 

ingezetenen van Doniawerstal  CONTRA 

Obbe Obbes grietman van Geesterland, als volm. van Wijkel, Sondel, Rugehuisum, en Lauwe 

Carstens en Sipcke Sannes als volm van de Stad Sloten. 

HET HOFF ord partijen te comparen voor Runia voorgaande (pag     200)  die hen zal verenigen, 

indien niet, hem zal informeren op zekere POINCTEN:  

(200.) 1. Hoevele florenen Doniawerstal mitsg. Lemsterland in het geheel en de dorpen Wijckel , 

Sondel Oldemardum, Nijemardum en Rugahusum in't particulier en de stad Sloten, van gelijcken 

hoeveel roeden dijks de gedachte grietenijen dorpen en stad vanolds hebben gehad. En 

iegenwoordig hebben, en ofte de dijken van de ene zwaarder zijn dan van de andere. 2.  Oft de eerst 

uitdeling der dijken is geschied na competentie (?) van eens ieders floreen, of naar advenant van 

andere consideratien, ende wat dijken en percken, waar gelegen ende tot hoe grote qualiteit van 

roeden, Doniawerstal, Geesterland en de stad Sloten bij de eerste uitdelinge oft het arbitrarement 

vanden jaren 1534 respectievelijk hebben ontvangen, en nog hadden wanneer de nieuwe inleger ten 

processe verhaald solde worden gelegd. 3. Hoe lang ofte hoeveel roeden dijcx door de inleger 

buitendijks sijnde is, of mach zijn geweest; Watt lengte of hoeveel roeden dijks in deselven 

buitendijcte olde dijk is gekomen, respectievelijk, van de dijken van Donijewerstal, Geesterland, en 

Sloten ?  Ende wat dijken en roedtallen dijks Donijewerstal, Geesterland en Sloten een iegenlijck 

van hen, van hun volgende dijken hebben beholden, die teniete zijn gegaan in de olde buitendijkte 

dijk, noch ook zijn in den inleger, ende oft voort iemand meer als die van Doniawerstal, 

Geesterland, en Sloten dijcken hebben gehad inde olde gemelde buitengedijkte dijk. 4. Hoe groot of 

(hoe) veel roeden dijks de nieuwe inleger geworden , en wat perken en hoe veel roeden dijks 

Doniawerstal, Geesterland en sloten so in het geheel , als de dorpen Wijckel, Sondel, Oldemardum, 

Nijemardum, en (  201  )  Rugahusum in het parckce--(dul?) mitsgaders de stad Sloten 

respectievelijken in de Nieuwe Inleger hebben aangenomen en als noch tegenwoordig hebben en 

holden.   5.    Te doen meten met overroepinge van partijen en personen die noch de beste kenisse 

mochten hebben van den olden buitgedijkte dijk, de selve buitendijctedijk mitgaders de nieuwen 

inleger ende hetgene partijen aldaar mogen hebben beholden van den olden dijck voor zo vele die 

niet is buitengedijkt. 6.   Oft die van Opsterland, Aengwirden, mitsg. Sloten in zaken van dijkagie 

elks maken een besonder lot, ende hebben elks een hele stemme als de andere leden van het 

Dijkgraaffschap, dan oft die zijn adjuncten respectievelijk van Lemsterland en Geesterland, en in 

wat voegen? Ende oft zij hun dijken hebben op zekere quantiteit en getal van roeden zonder 

veranderinge, en verminderinge of anders, hebben hun parcken ende limiten gelijk Donijewerstal en 

Geesterland ende oft zij ook een deel dijks hebben gekregen bij de eind delinge van de dijken die 

gedaan is te Laaxum, ende Suirvenne, ende zo zij, oft enige van hen hun dijken hebben op zekere 

kwantiteit, en getal van roeden zonder vermeerderinge, en verminderinge, en geen part van dijken 

geeijndeeld (?) bij Laaxum en Suirvenne, hebben gekregen? Wat reden van sulks mach wezen? 7.   

Te recouvreren het Arbitrarement van het jaat 1534, mitsgaders alle andere besognien processen en 

acten van deselve uitdelinge, der dijken in het geheel dijckgraafschap van Veenhuisen tot aan het 

Rode Cliff. Mitsg. van de inlegers daerinne specialicken bij Fenne sloot gevallen ten Dijckboeck oft 

anders geregistreerd, voor zovele beholden en tot de questie van partijen dienstig zijn. 

202.   

3 juli 1607. 

Auke Haies te Schingen CONTRA  Sipcke Jans, executeur van Menaldumadeel, 

ged.    HET HOFF  condemneert de ged. de impt. de wondinge uitgedrukt in de proceduren te 

betalen met de somma van 40 g.gld; en bovendien hem te guaranderen van het meesterloon 

daarover gevallen, en refunderende de versuimenisse door de wondinge gehad en geleden , en tot 

zijn vorderen eis niet ontvangbaar.  

 

Jan Jelles voor hem zelf, Sasker Pieters vanwege Jouck Jelle dr zijn e.h.; Ocke Tyaards vanwege 

Lucia Jelle dr zijn e.h en Simon Jouckes vanwege Anna Jelle dr zijn e.h.; en elk bijzonder onder 

verband van goederen de rato caverend en erfgenamen van Jelle Jans goudsmid.  

CONTRA Geert Willems, hoedmaker binnen Leeuwarden als voogd van Jantien Here dr zijn 

huisvrouw.  HET HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het vonnis van de 
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Nederrechter. En cond. hen mede in de kosten.  

203. 

Tanneke Jacobs dr wed van Tiete Abbes Hardsma, (?) in die qual res. de proc. bij mr. Jacob van 

Herbaijum in leven advocaat van dezen Hove, als curator over de vs. Hartsma gesustineerd.  

CONTRA Saack Frans dr, wed wln Eelke Eelkes te Oostermeer, als erfg van Frans Sapes haar 

vader en de erfg. van Jelle Eelkes.  ... niet ontvangbaar.... 

 

Ate Nannes Bockema tot Berl(i)kum en Lol Nanne dr binnen Leeuwarden als mede ab intestato 

erfgenamen van wln. Jetske Haie dr. hun nicht en zusters dochter, en bij Naen Nanne dr. getogen. 

CONTRA Joost Sibrands als wett voorst. van zijn zoon Sibrand, te Harlingen. 

HET HOFF verklaart de impt tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar.  

204. 

De erfgenamen van Claes Stevens de olde geresumeerd hebbende de proceduren bij de selve Claas 

en het recht en transport hebbende van Jan Pieters.   CONTRA 

Pieter Dirks, aan St Anna Parochie, als borg onder renunciatie van discussie, van Cornelis Jans en 

Cuniera Bontemans;   HET HOFF doende recht ten principale cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van 2400 C.gld waarvan de 1e mei 1600 1601. 1602, 1603, 1604 , 1605 , 1606, 

1607, telkens 200 guldens verschenen zijn, en op de eerste aanaelkaar volgende meidagen telkens te 

verschijnen, gelijke 200 C.gld;tot de hele somma betaald zal zijn, alles met schaden en interessen 

etc..... 

 

Pieter Dirks aan St Anna Parochie impt. CONTRA Jan Bonteman en Cornelis Jan Tyerks 

voor hem en c.d.r voor Cuniera Bontemans zijn e.h.  Het HOFF cond. Cornelis Jan Tyerks  

om de imp, van de aanspraak van Claas Stevens te guaranderen en kosteloos en schadeloos te 

ontheffen, en verklaart de impt. tegens Jan Bontemans niet ontvangbaar. Cond Cornelis vs. in de 

kosten en vorder kosten tot  s' HOFFs taxatie.  

 

Pieter Dirks als voren,  CONTRA 

Jan Bonteman en Cornelis Jan Tyerks voor hem en c.d.r. voor Cuniuera Bontemans zijn e.h.;  

HET HOFF cond de gedaagde Cornelis Jan Tyerks in zijn kwaliteit om de impt. van de aanspraken 

van de erfg. Van Claas Stevens ten processe geroerd, te guaranderen, costeloos en  ( pag 205) 

schadeloos te ontheffen, verklarende de impt. tot zijn eis tegens Jan Bonteman niet ontfangbaar. En 

condemneert Cornelis Jan Tyerks in de kosten tot zijn respecte gevallen en om redenen compenseert 

de kosten. 

205.   

Michael Swart, burger in Leeuwarden,  CONTRA Haie van Scheltema te Sexbierum. 

HET HOFF  doende recht ten principale, cond de ged de impt te betalen 114 c.gld; en 9 strs; en 

gehoorde de eed tot versterkinge van de overgelegde spscificatie gedaan, nog 8 gelijke guldens, 

alles met schaden etc... 

 

Jan Claas en Jel Bartels e.l.; te Ferwerd in conv. en in reconv. CONTRA 

Tonis Tonis voor hem en voor Uulck Broers dr zijn huisvrouw, en c.d.r.;  

HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar, en cond hem mede in de 

helft van de kosten, en in reconventie cond. partijen dat de landen van Jan Wissema met de huizinge 

en hooiberg ten processe geroerd gehelick zijn beswaard ofte anderszins, betalende de schaden etc... 

en tot zijn vordere eis niet ontfangbaar.  

206.  4 juli 1607. 

Ulbe van Ailwe als vader en leg. adm. van zijn knn. bij wln. Juffr. Rientien van Osinga, en Mr. 

Eisse Lyklema als m.e.v. van Jfr Jel van Osinga en erfg. van Sibrand van Osinga, hun broeder in 

conventie en in reconv.   CONTRA 

Jfr. Imck van Dekema huisvrouw van Haio van Scheltema, geass. met dezelfde in conv. En in 

reconv.  IN Factis.  

 

Dubbrich Cents dr. wed. van Jan Kempes, voor haar en de kinderen. CONTRA 



621  

Jurgien Hendriks burgemeester in Leeuwarden, en Freerk Dirks als curatores bonorum en 

gesuccedeerd zijn de in het recht van Wijts Wilke dr. en en tot haar verlaten goederen, sampt 

Wouter Jans als cur. over Wiltetus Matheus, onder benificie van inventaris, erfg. Van Thijs Jans 

zijn vader. 

HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris...... POINCTEN:1. Off Marten Melles 

en zijn wijff van   (pag 207)   des appellant's brief ook andere goeden gehad hebben als moblen en 

huisraad; 2. Oft zij sedert de moblen en huisraden hebben verminderd. 3. Wat moblen en huisraedt 

verkocht zijn. 4. Oft vs. debiteuren ook iets van beds of bedskleden sampt linnen en cledinge, tot 

noodruft van hen en hun kinderen hebben behouden, na date van de vs. verkoping van de huisraden. 

 

Mr Dominicus Oedsma als voormomber en oom over de twee weeskinderen en zonen van wln. 

Adriaan Lenerds (?) en Margaretha Oedsma in leven e.l.; als erfg van de vs. Adriaan hun vader, en 

mediate erfg. van Marten Jacobs in leven Adriaan's voorwijf.  

CONTRA Jan Jans in de Duiff.  In factis binnen een maand peremptoir.  

6 juli 1607. 

Abbe Poppes als cur. over de weesknn. van Schelte Poppes, als erfg. onder beneficie van inventaris, 

en geresumeerd de proceduren bij de selve Schelte gemoveerd. Applt.  CONTRA 

Jarich Heres burgemeester tot Bolsward, als gebruikt hebbende conditione appellationis. Apl. 

(leeg, geen uitspraak)  

208. 

Sicke Sibrants zn Adama te Goutum bij Sneek, voor hem en als m.e.v. Jelke Foppe dr. Syoellema 

zijn e.h; c.d.r.    CONTRA    Feck(e) Doedes te Wommels curator over Bauck Syrcks Meilema.  

HET HOFF  verklaart de req.     ....... niet ontvangbaar. 

 

Tyepcke Goverds Triumphant en req. CONTRA  Willen Harmens, smid bij 

Ritzumazijl       HET HOFF ord. dat de executie van de summa haar voortgang zal hebben, nopens 

de stedepachten tot 24 (of 14?) jaren geleden, onder deductie van hetgeen de gereq. bekennen zal 

kunnen, betaald te hebben, volgens de presentatie van de req. en cond de gereq., zijn oppositie 

costeloos en schadeloos af te doen. Onverkort....etc.  

209. 

Rinnert Douwes tot Oldegae, als mede erfg van Bocke Jans, voor de andere erfg. impt. 

CONTRA Otto Cornelis voor hem en als voogd van Magdalenen Emke dr. zijn huisvrouw en 

Syurd Emkes.  

HET HOFF cond. Otto Cornelis een der gedaagden in questie een half floreen te hoeden en te 

dragen, en des impt. sate en landen daarvan te waeren en te ontledigen, ende omslagen ende 

schattingen ten respecte vandien, sedert dat hij eigenaar is geweest, te refunderen en te betalen, met 

de schaden door weigeringe vandien gehad en cond. hem in de kosten en  Rinnert jegens Syurdt 

Emkes niet ontvangbaar. 

 

Jan Faber apotheker te Harlingen, als geauth. cur. gedurende de ontscheidinge over Hylck Aarends 

bij Hilke Wopkes in echte getogen, en nom uxoris, als naaste bloedverwant van Hylck vs.  

CONTRA Aarend Isbrands. 

HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis etc.... niet ontvangbaar; en cond. de advocaat van de impt. 

voor de ene helfte, en de impt. zelf voor de andere helfte, in de kosten.... 

210. 

Tinke van Oenema Grietman van Schoterland, en vanwege Sibrich Tinke dr. te Nijega, en Gerlant 

van Oenema zijn resp. moeder en zuster, en daarvoor conjuncta persona en onder verband zijner 

goederen de rato caverende, in conv. en in reconv. 

CONTRA Tyaerdtke Tyaerds dr. als erfg. sub. ben. van  inv van haar overleden kind bij wln. 

Mathijs van Oenema en echte geprocreerd.  In conv. en reconventie. 

HET HOFF  cond. de gereq. om de req. te doen behoevelijke aanwijzingen, rekenschap en bewijs 

van de goederen door het overlijden van haar kind, bij de vs Mathijs, bij haar verkregen en 

ontvangen, sampt penningen vandien geponeerd (?) ende voorts te gehengen en te gedogen dat de 

crediteurs bij deselve Pieter Runia Rd Ord. In cas van preferntie, werde ontscheiden,  
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Ende doende recht in reconventie, cond de ged. volgens zijn pesentatie de req. te doen genoegzame 

aanwijzinge der onroerlike goederen bij wln. Matijs zijn broeder nagelaten, en voor zovele in hem 

is te laten volgen, en hem te doen behoorlijke rekenschap, en bewijs der opkomsten,van dezen bij 

hem ontvangen, en hetgene in reliquis zal worden gevoden ; haar te doen hebben, met de schaden 

en de interessen, van die, onverkort hem zijn recht peremptoir, ..... verder niet ontvangbaar.  

211. 

Philips van Tongeren als last en proicuratie hebbende van Peer Cornelis wonende in de Westeinde* 

van Vlieland, en door cessie het recht hebbende bekomen van Jurgien Cornelis van Tessel. 

CONTRA Pieter Heres te Cornwerd, gedaagde. 

HET HOFF  cond. de gedaagde de impt. te betalen de somma van 370 g.gld; op den eersten mei 

1602. 1603, 1604, 1605 , 1606, 1707 verleden; telkens 20 gelijke guldens verschenen zijn; en op 

alle e.k. Meidagen telkens 20 gelijke guldens, te verschijnen zullen ter tijd de gehele somma betaald 

zijn. Met schaden en interessen etc... en in de kosten van het proces. 

 

Gijsbert Wouters als cur. over de kinderen van Gerrit Wouters;  CONTRA 

Douwe Nijenhuis, als volm. van de erfgenamen van Fonger Jelgers.  IN Factis. 

 

Dr Suffridus Nijenhuis adv. voor dezen Hove, als cur. lit. over de goederen acten en gerechtigheden 

van Hebbe Feddes en Stijn Gerbrands. e.l   CONTRA 

Frans van Emingha te Goutum.  In Factis voor Sandio (Joh. v.d. Sande) binnen 2 mnd. 

212. 

Pieter van Hoorn hem onthoudende tot R......egen (??); impt CONTRA 

Hijlke Fogles en Poppe Harings, tot Sondel, als cur o.d. knn en erfg. van Holle Rinnerds, sampt 

Remer Holles, als tot dezen gelastiget zijnde van Wlck Rinnerds nagelaten weduwe te Scharl, en in 

die qual intervenierende voor Holle Agges te Hemelum. ... niet ontfangbaar..... 

7 juli 1706. 

Henrick Freeswijck als vader en voorst van zijn knn bij Maike Nolles in echte getogen. 

CONTRA Jacob Huich koopman binnen Colen (Keulen)   

........ bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.... 

Jr Ruyrd van Roorda als m.e.v. van Jfr. Deytien van Heringa, zijn huisvrouw en Binnerd van 

Heringha te Hennaard, onder verband van goederen c.d.r voor Rixt van Heringa zijn zuster als mede 

erfg. van wln. Kempe van Wijsinga (?) impt. CONTRA 

Jfr. Ansck van Herema wed. van Gale van Heslinga als moeder en voorst voor haar kinderen.  

HET HOFF  cond. de ged. de impt te betalen de (pag 213)  derdepart van 500 g.gld; met schade 

etc.. 

 

Peter Hans te Huizum voor hemzelf Jacob Andries als me.v. van Griet Hanse dr. zijn e.h.; impt en 

ged in conv. en reconv.  CONTRA     Marten Dirks en Pieter Pieters te Huizum, en Sijne 

Bockes te Teerns, en mede als last hebbende van Haie Michiels, Goitzen Claesz; Pieter Clock ... 

over Marten Dirks. (verwijzingen in marge verwarrend).   

Het HOFF restitueert de impt's tegen de additie van wijlen Ansck Obbe dr, hen in de (?) erfenisse, 

en cond. dienvolgens de ged. om met de impt. te procederen tot scheiding en deling van de 

onroerlijke goederen in de inventaris folio 1 en 2 gementioneerd, en de impt. mede te laten 

ongemolesteerd, onverkort de impt's. recht van preferentie neffens hen wederkoop, renten, en 

pretensien op de goederen van de voornoemde Ansck, Obbe dr. en Jan Jarichs, mitsg. de gedaagden 

tegen elx anderen, als andersints, en ijder om zijn defensien ter contrarie. ENDE in reconventie, 

cond. de gedaagde aan het sterfhuis van Ansck hun moeder te stellen in sulke staat, als hetselve 

geweest is, ten tijde van haar versterven, ende de impt daaraf per aanwijzinge en overleveringe te 

doen, ende mede in deductie van hun competentien te laten komen, hetgene bij hen in het 

uithylcken naderhand en andersints genoten is. ..... 

 

Jfr Saepck van Burmania echte huisvrouw van Jr Watze van Ockingha mede Ged. Staat.  

CONTRA Jr. Idsart v. Grovenstins te Englum.  IN Factis. 

214. 
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Dubbrich Vincents wed. wln. Jan Kempes, voor haar en de kinderen bij de Jan in echte getogen 

CONTRA Hid, mr. Coert Harkes wed. voor haar en haar kinderen. 

HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 64 g.gld; 3 strs en 12 penningen; met 

de schaden etc....  

Nies en Arn....  Arends dr. ab intestato erfg. van wln. Trijn Arends wed.; hun moeder , geresumeerd 

de proceduren.   CONTRA   Aarend Frans Wabbels, als bij testamente van Jan Everds ter desen 

specialijk gelast, ende ter instantie van de legatering bij den Hove daartoe geauthoriseerd, 

geresumeerd de proceduren bij de vs Jan.  IN Factis. 

215. 

Jfr Saepck van Ockinga wed. wln. Joost van Ockingha voor haar zelven en als moeder en wett 

voorst van haar kinderen,  CONTRA Auck Hessels binnen Bolsward, nagelaten wed. van 

Hessel Jans, voor haar en de kinderen.            HET HOFF  cond. de ged. de impt. te restitueren het 

instrument en cond haar in de helft van de kosten. En de andere helft om redenen te compenseren.  

 

Pieter Jans te Hallum voor hem zelven en onder verband van goedrene de rato caverende voor Rints 

Wopke dr zijn echte huisvrouw. .... niet ontvangbaar..... 

216. 

De erfg. Van Jantien Franckena het recht van transport hebbende van Mathias Johannes Frankena, 

en mediate erfg. van Franke Johannes Frankena, met cessie van de mede erfgenamen.  

CONTRA Albert Jans voor hem en vanwege zijn huisvrouw. 

HET HOFF gehoord de eed tot verterkinge van de impt. aangevinge gedaan, cond. hem volgens zijn 

gedane verklaringe op de 7e artikel van der impt's positien de impt te betalen 26 Phs gld. met de 

schade en intresten vandien, verklarende de sate te Mackinga bij de gedaagde gebruikt door de impt 

gehypothekeerd te zijn voor de somma van 27 Phs gld en cond. de ged. de impt. te betalen deselve 

somma; met de schaden etc....  oft andersints de zate voeren geroerd te laxeren, ende te laten 

volgen, en voorts niet ontvangbaar.  

 

Tiesse Coops wed Johannes Folkerts tot Eestrum, Reducent.  CONTRA 

Meind Johannes c.d.r voor Geert en Syu Johannes dr. zijn zusters. IN Factis. 

217.   

8 juli 1607. 

Dr. Lambertus Adius advocaat voor dezen Hove, als cessie hebbende van Jan Gerbes Kempema. 

CONTRA Jurgien Hendriks burgemeester in Leeuwarden, als geinteresseerde en mede crediteur 

van Jan Gabbes Kempema, intervenierende voor Tyardt Rienks en Romck Romcke dr. e.l te 

Ferwerd HET HOFF  doende recht op de versochte pervijsie, cond. de ged. te namptificeren 

100 g.gld. En ten principale in factis.  

 

Abbe Dirks tot Franeker, Fonger Epes tot Lutkewierum, vanwege zijn huisvrouw, Cornelis 

Lamberts tot Harlingen, en Eelck Lamberts wed. als ususfructuaria van Aelke haar dochter, als erfg. 

onder ben. v. inv. van Fonger Jelgers, hun wijlen oom, en in die qual. het recht hebbende van 

Laurens Jacobs voor hem en als wett voorst. van zijn kinderen bij wln. Trijnke Stevens dr. zijn 

overl. huisvrouw.    CONTRA Jacob Arents te Beetgum, ged in conv en impt in reconventie.  

HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 925 C.gld. met de schade etc..... (218)  

onverkort de gedaagde zijn recht op Constitutione Anastasii, zo hij bevinden zal, ende salff des impt 

recht nopens de andere helft tegens de huisvrouw van de gedaagde, zo zij bevinden zullen en cond. 

de ged. in de helft van de kosten. Ende in reconv recht doende, verklaart de impt niet ontvangbaar.  

 

Auck Tyalles Epema impt CONTRA Hans Jans, deurwaarder van dezen Hove. En Heyn 

Lyuwes. Ged.   HET HOFF  cond. Heyn Lyuwes om de impt te restitueren de somma van 18 

c.gld; in een partije en zes C.gld in een ander partije, met de schaden en interessen, voorts niet 

ontvankelijk tegen hem en tegen Hans Jans niet ontvangbaar. 

 

Hidke Merks burgeresse in Bolsward,  CONTRA Miente Rijenks voor hem en als voogd 

van zijn huisvrouw voor de ene helft, en de andere helft als cessie hebbende van Sake Pieters. En in 
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die qual erfg. van Sake Pieters.  

HET HOFF  cond. de geappelleerde te gehengen en te gedogen dat de taxatie van de schaden en 

interessen in de proceduren geroerd, in .... restante blijft tot dat de gedaagden volgens de sententie 

van 20 dec 1606 de schuld van Ebe Gales daarin geroerd zal hebben rechtich gemunt (??) en om 

redenen compenseert de kosten.  

219. 

Jan Pieters van Mennaem burger v. Leeuwarden. CONTRA  

Peter, Elias en Maxmiliaan van Geel, zijdencramer binnen Amsterdam, als omen en voorstanders 

van wijlen Hans van Geel, hun broeders nagelaten weeskinderen.  

HET HOFF  verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Jan Versteveren en Gerland Oenema e.l.; applt. en req.  CONTRA 

Anthonis Jans van Utrecht, als cessie en het recht hebbende van Laurens van Voort, en mede van 

het recht bij deselve Laurens verkregen van Ryeurdt Oenema; geapp. en gereq. 

HET HOFF restitueert de appellant tegens het recht van desertie, accordeert hem alsnog zijn appel 

te mogen vervolgen, en cond. niettemin de req. in de kosten.  

 

Gertien Lijkeles voor haar en als voorst. van de knn. bij wijlen Cornelis Swartien, en Jurgien 

Breucx suo et uxoris nomine, Sicke Sibrands en Isbrand Jacobs hun voegende voor hun interesse. 

En intervenierende voor de vs. Gertke. CONTRA Frans Heres Hopman als cessie 

hebbende van Baucke Gerloffs en zijn huisvrouw.   IN Factis. 

220. 

Marten Heres wonende in Eesterga, voor hem en zijn zusters en broeders als erffg. van Tsieetse 

Wates. Applt  CONTRA Hil Frans dr. wed.  Rinke Rinkes in de Lemmer.  

Bij het vonnis van de nederrechter niet bezwaard ........... 

 

Jfr Anna van Houten (Hente?) in tijden e.h. van Dr Thomas Ens, en nu e.h. van de Licentiatus Mr. 

Germano tot Emden.      CONTRA  Seerp Thomas, burger in Bolsward, in dezen 

comparerende voor de weesknn. van Albert Pieters geappelleerde....... niet bezwaard in zijn repliek.. 

221. 

Adriaan Cornelis Cuijck oud burger van Franeker, impt. CONTRA 

Cornelis Jan Tyercks te St Anna parochie, en cav de rato voor Coen, Jan Bontemans zijn 

huisvrouw. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 200 C.gld met schaden 

etc.....; En in conventie recht doende cond. de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan.  

 

Wobbe Luitsiens als man en voogd van Jantien, Simon Bennerds, Pibe Douwes voor zijn e.h. Clara, 

Simon Bennerds, en zij voor Uulck hun huisvrouwen zuster, en c.d.r. allen erfg van hun vader en 

broeder.  CONTRA Gabbe Jans, burgemeester te Dokkum, en Wijger Lyuwes voor hem 

zelf en c.d.r voor zijn huisvrouw.  IN Factis. 

 

Dezelve impt.  CONTRA Jan Montes te Dokkum  IN Factis. 

222. 

Wigle Sipkes voor hem en c.d.r voor zijn huisvrouw,applt. CONTRA 

Hessel Aarends te Wommels, als voogd van Swob Sipke dr. zijn e.h. en c.d.r en Rinck Sipke dr 

voor zich. IN Factis. 

9 juli 1607. 

Syeurdt Meijnts te Eestrum,   CONTRA  Henrik Henricks als erfg. van Henrick 

van Munster, en het recht hebbende van zijn mede erfg.  IN factis 

 

Marten Claas tot Sexbierum, als m.e.v. voor Jelck zijn e.h.  CONTRA  

Inte Sipkes te Follega, als vader en voorst. van zijn kinderen bij wln Hele (?) Jaens dr zijn huis-

vrouw en mede vanwege Rouke Edes, aldaar als voogd van Homck (Hemck?) Jeens zijn huisvrouw, 

samen erfg. van Jan Heres, zijn voormond met Sipke Sammes over Here Jelle dr.  geapp.  

In FACTIS. In 3 weken peremptoir voor Runia.  
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223. 

De vs Triumph.      CONTRA Sipcke Sammes burgemr. te Sloten.   IN Factis. 

 

Wate Harckema  CONTRA UUwe Wierds, ... niet ontfangbaar.... 

 

Rommert Gerloffs triumphant. CONTRA De magistraat der stede Franeker.     IN Factis. 

 

Gerbrand Dyurres en Botte Hankes geauthoriseerde voormonden over de wezen van wln. Goslick 

Meinerds, bij Aal Sicke dr.  CONTRA Menso Galema voor hem en als voogd van Hylck 

Cornelis dr, c.d.r en Gertien Jans dr. huisvrouw van Jan Willems burgemeester te Harlingen, 

Erasmus Grijff, Dr. Martinus Martinides, en Hans Jans alle geprefereerde cred. van wln Ryurdt 

Ockes en Rixt Monte dr.  Niet ontvangbaar....... 

224. 

Menso Gratema voor hemzelf, en nom ux; Erasmus Grijff; Gertien Jans dr te Harlingen, dr, 

Martinus Martinides, voor hem en voor Anneke van Weerdenburch en Han Jans Deurwaarder, alle 

hun hun vorig qlt, in de preferentie van Ryurdt Ockes en Rixt Monte dr.      CONTRA 

Gerbrand Dyurres, Botte Hanckes. Cur. ad divisionem over wln. Goslick Meinerds wezen, Atte 

Sickes, alle resp erfg van Sicke Tyallings, en in die qual c.d.r  onder hypt. van goederen voor Upcke 

van Burmannia, vanwege zijn huisvrouw, en haar andere zuster(s) en erfg. van Rienck van 

Cammingha hun vader.  HET HOFF  cond. de gedaagden in hun qualiteit om de penningen ten 

welken gemeldet onder hun respectieve berustende, in handen van dr. Rombert Ulenburg Raad 

(225) Ordinaris, te brengen en mede pertinente rekening, bewijs en reliquia te doen van hetgene bij 

wln. Sicke Tyallings of iemand van hen in hun kwaliteit mag zijn ontvangen; met de schaden etc....; 

voorts te gehengen en te gedogen de penningen geproduceerd van de verkochte huizinge en 

ontruiming tot profijt van de requiranten, volgens de executie werden gedistribueerd, mitsgaders 

vordere penningen voor zovele ze zijn gekomen van Ryurdt Ockes en Rixt Montis, verkochte 

waren, goederen en levendige have, en voorts niet ontvangbaar, en in de kosten tot 's HOFFs 

taxatie. 

 

Jasper Wibes wonend aan St. Jac. Par. als gewezen cur. over wln. Gerrit Dirks, en Deuwer Gerrijts 

dr. in leven mede cur. over deselve Gerrijt Dirks en Gerrijt Willems universeel erfg. van zijn vader 

Willem en cessie hebbende van Jan Martens. CONTRA 

Cors Corszn en Aal Ferck dr. e.l te St Anna Par. .... te namptificeren 750  C. gld. ..... 

 

Jan Martens Gravius ontvanger van Wijmbritseradeel; als cur. over het sterfhuis van Joucke, Uulcke 

en Fop Hetse dr impt. En c.d.r voor Sas Douwe dr.  in factis binnen 2 maanden peremptoir. 

226.   

7 juli 1607. 

Jacob Binkes tot Staveren, als volm. van Thomas Jans, voor hem selven, Aacht Jans, wed. Henrick 

Cornelis en Neel Cornelis dr. wed. en boelhoudster van Fras Jans beide geassisteerd met Thomis 

Jans hun resp. broeder en zwager, en in dezen voogd, en de vs Thomas en Jan onder hypt. van 

goederen,voor de vs. beide wezen en haar kinderen en als erfg. haar sterkmakende, alle poorters der 

Stede Amsterdam, als mediate en immediate erfg. van Dirck Hemmema en Jacob Reiners.  

CONTRA Tyaard Fons te Jorwerd.    Het HOFF rejekteert de exceptie....  en de ged. peremptoir 

te antwoorden. 

13 juli 1607. 

Tading van Adelen, Breutick Jacobs en Geris Cornelis als volm. van het dorp Berlikum.   CONTRA    

Romke Foppes aldaar en Lyuewe Uulkes te Aengium.  IN Factis. 

227. 

Mathias Everardi en Dirck Jans, als cur. over Jan Dirks en Aele (?) Gijsberts kinderen impt. 

CONTRA Willem Lolckes en zijn huisvrouw te Makkum. IN Factis. 

 

Jurgien Benedix nom ux.  CONTRA Jenke Pieters, Peins.   IN Factis. 

15 juli 1607 
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Theus Peters burger binnen Leeuwarden, impt. in conv. en ged. in reconv. CONTRA  

Hendrik Willems, ged. in conventie en eiser in reconv. 

HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helfte van 240 c.gld; onder deductie van 25 gelijke 

guldens, toekomende van twee jaren huur, aen de ontvanger Jan Hendriks voor de jaren 1604 en 

1605 betaald, met schaden etc......  en verklaart de eiser verder niet ontfangbaar. En in reconventie 

verklaart de eiser, hier gedaagde niet ontfangbaar.  

228. 

Crijne Gerrrijts voor hem zelf en als vader en voorstander van zijn knn. bij Lucia Warners dr. req. 

CONTRA Jan Jans en Truitien Willems dr e.l. te Sneek.  In Factis voor Runia. 

 

Lyuwe Fopma te Arum, voor hem zelf en als conjuncta persona van Dirck Eijsses, te Oosterlittens, 

zijn zwager, en als volmacht voor dezelve caverende.  CONTRA  Harmen Pieters, ged. in conventie 

en eiser in reconventie. In Factis voor Hania. 

 

Joost Bruns te Harlingen als het recht hebbende van Dirck Hartmans en Brecht Harings dr. el te 

L'w.   CONTRA Jarich Tyallings.  

 

Matheus Peters     CONTRA   Henrich Willems. (in conv en in reconv. ) HET HOFF ord. partijen te 

compareren voor voorgaande commissaris die hen zal verenigen indien hij kan indien niet hem zal ( 

pqg. 229) informeren op zekere POINCTEN. 1. Te recouvreren de rekening van de waren bij 

Henrich aan Matheus geleverd, en daarvan slotte maken. 2. Item te recouvreren het slot van de 

rekening, bij Matheus Pieters uit de kooppenningen van Aart Claas zn. ontvangen, indien daarvan 

een gemaakt is, indien niet dezelve rekening te r.......  ? 3. Waar inne de obligatien van Claas 

Cornelis en Henne Sijtses verrekend zijn. 4. item, Het bed, met de peul twee oorkussens vier 

tafellakens en de obligatie op Thomas Walings ende hoe hoog deselve verrekend zijn.  

  

Gerke Pieters Sickema , Burger in Leeuwarden, als het recht hebbende van Sipck Heres erfg. Impt.         

CONTRA  Johannes Rispens, gedaagde en niet verschenen (gecontumaceerde) 

HET HOFF gezien de citatien verstect hem  vs(?) en verklaart de impt. in zijn qualiteit met het 

achterwezen van zijn reversaal zo wel op de nieuwe huizinge op de gehypothekeerde grond staande 

en getimmerd geprefereerd te zijn voor alle andere crediteuren, van Lolke Jans en Imck Gerloffs dr. 

als op de oude huisinge, en cond. dienvolgens de gedaagde aan de impt te betalen de somma van 80 

g.gld; met schaden etc... en dit op te brengen in handen van dr. Gellius Hillema... en cond. de 

gedaagde in de kosten. 

230. 

Mr. Ocke Broersma   CONTRA Idsart Glins.    HET HOFF,  gezien de citatien, verstekt hem en 

cond. de ged. de impt te betalen 45 c.gld en 5 strs; mitsgaders de kosten.  

 

Gijsbert Frans zn Ens, oud burgemeester te Franeker, en Oeconomicus aldaar, voor hem en als cur. 

over de knn. Van Jan Frans zn Ens, zijn broeder, Rombertus Suffridus, rector tot Harlingen als 

voogd van Gertke Reimers dr. Hijlkien Lambers dr. wed. van wln Paulus Frans Ens, geass. met 

Frans Paulus haar zoon, en als moeder en wett. voorst. van haar twee jongste onjarige kinderen bij 

genoemde Paulus;  CONTRA Neeltien Dirks dr. e.h. Van Jacob Arens in leven hem 

onthoudende in Berlicum.       HET HOFF gezien de citatien verstekt hem; houdende de twee 

overgelechte instrumenten van de 28e octobris 1598 voor bekend, cond. de ged. om de impt. te 

betalen 100 dalers, met schaden etc... 

231. 

Philips Jacobs en Neeltien Ariaans dr e.l te St. Anna Parochie; impt. CONTRA  

Claas Heres als borgen onder renunciatie van beneficie van discussiuonis, voor Jacob Arens. 

In Factis voor alle dilay. 

 

DE EERSTE RECHTDCH NA DE GROTE VACANTIE ANNO 1607 IS GEWEEST DEN 

EERSTE SEPTEMBRIS.  

 Den 2en september; 
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Hette Hettes, quartiermeester vor hem, en als voorst van zijn kinderen bij Ancke Jans zijn overleden 

huisvrouw getogen, impt.  CONTRA   Peter Jans Marssum en Mr Theodorus Marssum 

advocaat voor dezen Hove.    In factis, binnen 14 d. 

 

3 sept 1607. 

Dr. Albert Monickhuis. Adv v.d. Hove, als cur. lit. over Sytse Sytses impt. CONTRA 

Tsomme Breutses voor hem en zijn huisvrouw. HET HOFF rejecteert de exceptie en reserverende 

de kosten. 

232. 

Peter Gerrijts Buis aan St Jacobi Parochie, en Claas Alberts aldaar;  CONTRA 

Gerrijt Henricks voor hem em als cur. over zijn minderjarige broeder.  

HET HOFF  restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnoch de tijd van 3 weken 

naastkomende om zijn productie te doen, en cond. hem niettemin in de kosten.  

 

Decken Gosses voor hemzelve en cav.de rato voor Pibe Wijtses, zijn mede kerkvoogd van Ferwerd. 

CONTRA Roeland van Achelen, geapp. .... de geappelleerde met zijn presentatie te volstaan... 

 

Trijn Pieters dr. als erfg. ex testamente van Doekle Seerps, haar overleden man;      CONTRA 

Johannes Atsma te Oosterwierum voor hem en onder hypotheek zijner goederen gecaveerd 

hebbende voor Trijn Fogelsang zijn huisvrouw. .. te namptificeren 200 g.gld..... 

233. 

Marten Jans Roskam, burger en koopman in Leeuwarden, voor hem en voor Hil Joost dr. zijn e.h.  

CONTRA Leentien Dirks dr. wed. Pieter Cornelis Femmes, aan St. Jac. Par.                              

... te namptificeren 100 c.gld.......... 

 

Jets Douwes req.    CONTRA   Montse Douwes c.s.    HET HOFF ontzegt partijen wederzijds hun 

verzoek,  

 

Dirck Dircks tot Wier, req.  CONTRA    Claas Alberts gereq. .. rejekteert de exceptie.... 

cond. de ged. peremtoir te antwoorden.... 

 

Tarquinius Gerardi postulant binnen Leeuwarden,  CONTRA Jacob Gerrits Hoving. IN Factis. 

 

5 sept 1607. 

Willem Gerrijts biersteker te Sneek, en Here Heres, beide burgers aldaar, voor hen en als gelastigde 

van de pachters der consumptien,  CONTRA Tyebbe Sibes Bangma te Franeker. 

 ... de ged. te namptificeren  85 g.gld......... 

234. 

Claas Dirks te Nijkerk in Dongeradeel, applt.  CONTRA 

Jan Aris en His Dirks dr. als cessie hebbend van Gerrit Harmens.  IN Factis. 

 

Jan Luitiens van Campen, rq. CONTRA Peter Jans metseler.  

HET HOFF  cond. de gereq. Om de prudentie ad pollutione met de gedaagde te laten ongeroerd, 

reserverende de kosten tot het einde der principale zaak.  

 

7 sept 1607 

Jantien, Lucas Hessels wed, voor haar en als cessie hebbende van de vs. Lucas, en in die qual. 

cessie hebbende van Dr Augustinus Polman; Triumphant;   CONTRA 

Hendrick Oldendorp gecondemneerde.  HET HOFF  taxerende de kosten van de expensie ter 

summa van 58 C.gld; en 5 strs en dat de procedure haar voortgang zal hebben... 

 

Bauck Sytse dr. nu e.h. van Jan Breda, binnen Harlingen. CONTRA 

Gerbrand  Gerbrands te Bolsward.   In Factis.  

235. 
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Gert Joris dr.  CONTRA Wijger Joris notaris en postulant tot Sneek. Als test. erfg. van Joris 

Rolands, en Popck Wijgers zijn vader en moeder.    

.... bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Henrick Jacobs in de Veenwolden als leg adm. van Jacob zijn zoon bij Bauck Minne dr. in echte 

getogen; ende Lenerd Tyesses te Leeuwarden, vanwege Wijts Aeltse dr zijn huisvrouw, en c.d.r.; 

beide als kindskinderen van wln Minne Aeltses en Wijts Buwe dr. in tijden e.l.;  

CONTRA  Rents Minne dr. wed. Bauke Ulbe zn. nu 't recht hebbende van Halbe Fockes in de 

Veenwolden;  HET HOFF  rejecteert de exceptie, condemneert de gedaagde peremptoir te 

antwoorden reserverende de kosten tot het einde van de principale zaak. 

 

Douwe Abbes te Collum impt. in conventie en ged. in reconventie.  CONTRA 

Gerrijt Radijs deurwaarder dezen Hove.  In Factis in forma. 

236. 

Anna Wijm dr. wed. wln. Willem Martens, te Sneek;  CONTRA  Laas Henricks en Neel 

Thomas dr e.l. aldaar.    IN Factis. 

9 sept 1607. 

Hans van Campen CONTRA Mathijs en Jacob Nolles; als voorm. over haar overleden 

zusters kind.  HET HOFF restitueert de req tegens voorgaande verstek van appel... cond de gereq. 

Om des req. appellatie te administreren (?) en cond. niettemin de req. in de kosten.  

10 sept 1607. 

Hugo Peters te Franeker, als man en voogd van Ael (?) Aarts. 

 .. niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter... 

237. 

Claas Martens burgemeester binnen Dokkum; in de naam van en als toesichter van zijn broeders 

dochter, wonende te Enckhuizen,  CONTRA Tyebbe Claes zn. te Grijpskerk.  In Factis. 

 

14 sept 1607. 

Jacob Agges en Sibren Auckes gesuccedeerd in plaats van wln. Otte Wijbes kerkvoogden van 

Oosthem.  CONTRA     Tyaard Uulckes Buwalda, als voogd van Tyaardke Buwe dr. en in die 

qual. door testament van Bonne Pieters zijn huisvrouwen olders, verkergen hebbende het recht en 

de eigendom van de landen ten processe gemeldt, resumerende de procedure bij wln Bonne Pieters. 

IN FACTIS. 

 

16 sept 1607. 

Michael Haag, hopman;  CONTRA     Anthonis van Hittingha mede raad van de admiraliteit, 

als geauth cur. over de knn van wln. Taecke van Hittingha (Hettingha) in leven overste luitenant.  

IN factis  

238. 

Em.(?) Joost Wyaerda in zijn qualiteit impt CONTRA  Hil Jans en Doitse Bockes.  In Factis. 

 

17 sept 1607 

Roeleff Andriesz als voogd van Jel Hornke (?) dr. in die qual. erfg. van wln. Eb Gerolts dr.  

CONTRA Agge Harings voor hem en mede intervenierende voor Taecke Epes. Geappelleerden 

..... ontsegt hem zijn verzoek en cond. hem in de kosten..... 

21 sept 1607. 

Wibe Molles  CONTRA Albert Claas zn. Algara als volmacht van de ingezetenen van 

Cornwerd,  HET HOFF  cond. de partijen wederom te compareen voor Meinsma die henluiden 

zal verenigen etc. 

POINCTEN: 1. oft de landen in de 9e tm 12e positien van des impt's uitgedrukt tot de sate op de 

name van Molle Syurdts in den aanbreng van 1511 daaronder gehoord hebben. 2. hoeveel landen de 

impt in den dorpe Cornwerd besitten. 3. Ende hoeveel hij daarvoor contribueert.  

 

24 sept 1607. 
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Jurgien Bendictus c/ux.;  CONTRA Jencke Pieters zn Peins.  

HET HOFF  rejecteert de exceptie, en cond. hem met de req. te procederen... en cond. hem mede in 

de kosten van het incident.  

 

Matheus Stegeman tot Amsterdam, onder hypotheek zijner goederen caverende voor Spluit (?) en 

Stegemans Compagnie,  CONTRA Sibren ? Willems Oosterman, en Rints Taicke dr. e.l te 

Almenum. IN Factis. 

 

28 sept 1607. 

Reiner Jans tot Harlingen als cessie hebbende van Simon Simons. En Tied Gerrolts e.l.  CONTRA 

Anne Annes en Jesel Dirks e.l. te Collum.   In Factis. 

 

29 sept 1607. 

Siju Pier Lyklema dr wed van Jan Jukse  Req. CONTRA  Lyuwe Binnerds, gereq. 

HET HOFF  ontsecht de req. zijn verzoek en cond. hem in de kosten.  

....opmerking: den 13 oktober gepronuncieerd. 

240. 

Claes Vincents ontvanger van het dorp Wier.      CONTRA   Sibrich Wopkes te Wier.  IN Factis. 

 

Jan Faber apotheker binnen Harlingen, als geauth. cur. gedurende de ontscheiding over Hylck 

Aarends dr bij Hilke Wopkes in echte geprocreerd,   CONTRA   Aarend Isbrands aldaar. 

HET HOFF verklaart de gedaagde te te mogen volstaan met het antwoord op het 1e, 5e en 6e artikel 

te mogen volstaan, en ontzegt de triumphant zijn verzoek... 

 

1 oktober  1607. 

Reinier Jans te Harlingen applt.   CONTRA    Egbert Gerloffs te Berlikum. IN Factis. 

 

Wibrand Joachims, burger en coopman binnen Steenwijk, u.n.v. van zijn kinderen bij Anna 

Henricks dr. geprocr. En als conj. pers. voor Geeske Hendriks dr.; als erfg. van wln. Henrick  

Seindemaker (?) in tijden burgemeester van Steenwijk. (pag 241).     CONTRA  

Jan Gerrijts, volm van de ingezetenen van Collumerland. 

HET HOFF cond. partijen te compareren voor de commissaris...... POINCTEN: 1. Oft in het 

overgeven van de stad Steenwijk geaccordeerd is dat de personen uit desen lande aldaar in 

gijselaarschap en gevangenisse gehaald, haar verteerde kosten zouden betalen? 2. Hoe veel de 

onbetaalde kosten van de gijselers van Collumerland ten tijde van het overdragen hebben bedragen? 

3. Oft daar bescheid van is gemaakt, indien ja, het bescheid te recouvreren. 4. Oft Hendrick 

Seindmaker daartoe overwijzinge van de gewaldige provoost heeft gehad.  

 

Jan Harmens als man en voogd van Auck Martens dr, zijn huisvrouw, geresumeerd de procedure bij 

Marten Gerrits haar vader,   CONTRA      Pieter Gerbrands tot Deinum, als m.e.v. van Tet 

Sibe dr. zijn huisvrouw, en als volm. en conj. pers. Van Epe Tyallings als vader en leg. adm. van 

zijn kinderen bij wln. Itske Sibe dr.   (pag 242) getogen en mede proc. hebbende van Trijn Sibe dr. 

wed van Douwe Sibrands te Minnertsga.  

HET HOFF zonder op de geponeerde exceptien te letten taxeert de fruchten, profijten en 

emolumenten en schaden etc op 72 C. gld; en dat de executie daarvan ook uit een vorige uitspraak 

haar voortgang zal hebben. En compenseert de kosten. 

 

Trijn Meuwis dr. als voorst v.d knn. bij Jan Pieters getogen, geres. de proceduren, triumphant;  

CONTRA: Claaske Claas dr. voor haar en de knn. bij Tseetse Johannis, op Collumerswaag, en 

resumerende hetgeen bij haar man gedaan was, en Aelke Feike dr wed Jan Martens, te Gerxclooster, 

voor haar en haar kinderen, en resumerende hetgeen bij haar man is gedaan.....   Geen uitspraak. 

243.  5 okt 1607. 

 Mathias Everardi en Dirck Jans als Cur over Jan Dirks en Aebel Gijsberts kinderen.  

CONTRA  Willem Lolckes en zijn huisvrouw te Makkum. 
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HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 100 C,gld den 2e februari en 200 

gelijke guldens op de eerste mei lestleden verschenen, en nog op elke 1e mei aankomende tot de 

gehele somma van 1122 gld voldaan zal zijn. Met schaden en interessen..... 

 

Jelle Cornelis als cur over Griet Take dr. zijn huisvrouw binnen Leeuwarden. CONTRA 

Poppe Hans te Sneek, en Pieter Jans te Bozum. Ged.  ....niet ontfangbaar ....... 

244. 

De Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden,     CONTRA 

Dr Abelus Franckena, en jfr. Margaretha van Naarden e.l.; ged. en gecond. 

HET HOFF taxeert de profijten van de zate bij Jurgien Jukes bewoond, tot den jaar 1603 incluis, ter 

somma van 1525 C.gld en 18 strs; ende van Claes Uulckes zate ter somma 1904 gelijke guldens, 

des dat de gedaagden alsulke huren voor rest in betalinge zullen mogen overleveren, als hen nog 

onbetaald zijn, mits daar pertinente en speciale aanwijzinge doende, en onverkort de gedaagden hun 

recht van de renten, verschenen en nog te verschijnen, volgende de voorgaande sententie, 

verklarende deze sententie executabel, en de triumphanten tot hun vordere eis niet ontvangbaar.  

 

6 okt 1607. 

Joachim Faber impt CONTRA Pieter Hendriks te Halingen ged.  IN Factis. 

245. 

Simon Jans  CONTRA Jan Simons. ..ontzegt de req. zijn verzoek..... 

 

Lambert Aarends als dativus curator over Harmen Harmens CONTRA 

Ryurdt Jans tot Steens.  HET HOFF cond. de gedaagde om de impt. te doen rekeninge van de 

administratie, der goederen van Harmen Harmens, en hetgene reliquis bevonden werd, te betalen 

met schaden en interest, onverkort de gedaagde..... aangaande zijn recht over de kwestieuze rief van 

200 g.gld; op Merck Halbes en Trijn Jans, des weeskinds stiefvader en moeder houdende.  

 

Den 7e oktober. 

Schelte van Aebingha, en Adam van Paffenrode in hun qual.  CONTRA 

Tiete Peima.  HET HOFF  restitueert de req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog de 

tijd van 2 maand om zijn productie te doen. En compenseert de kosten. 

 

Jannecke Coenen van Buren wed. van Bartholomeus Oldeneel, deurwaarder van den Hove en zij 

adproberende hetgeen bij haar man gedaan is;  CONTRA 

Marten Jans Roskam, burger in Leeuwarden. IN Factis. 

 

Janneke Roeloffs wed. van Claas Sibrands, als moeder en wett. voorst. van haar kinderen, Triumph. 

CONTRA Johannes Frans , hopman, als erfg. o. ben. v. inventaris van Wyb Frans zijn zuster.  

Geen uitspraak.;  

    

Jurgien Alberts tot Wolvega, Johannes Johannes aldaar, samen opposanten en gedaagden. 

Binnen 2 maanden peremptoir. 

 

Janke Willems voor hem en caverende de rato voor Sijts Hanne dr zijn huisvrouw;  CONTRA 

Jelger Jetses. En c.d.r voor Gaap Dedde dr.  In Factis binnen 2 maanden peremptoir. 

247. 

Tyaerdt Hoytema als actie en transport hebbende van Peter Joachims zijn zwager. En de rato 

gecaveerd hebbende voor Eelck Hoitema zijn huisvrouw.  In Factis. 

 

Jacob Syerks impt. en triumphant   CONTRA 

Jees Michiels wed. van Douwe Douwes, en als wett. voorst. van haar knn. bij de vs. Douwe  

HET HOFF ord. partijen te compareren.....   POINCTEN: 1. Oft de copie van het minuut bij 

Sibrand Besthemio (?) geschreven niet accordeert met partijen CONTRArie, ende het minuut uit de 

proces bij het nedergerecht gediend en overgelegd. 2. Oft bedongen is, dat de gecond. zoude instaan 
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voor de brieven op Claas Claas holdende, ende de Triumphant getransporteerd, indien van deseve 

niet was te bekomen. 3  Wat devoir de triumph. gedaan heeft, om de ijnholden van de vs. brieven 

van Claas Claas holdende, en oft hij deselfde ook in het recht bevonden heeft. 4. Oft anno 1596 in 

november de vs. Claas geholden werd solvent te zijn, ende genoegzame .....    

 

248. 

Dr. Alber Monckhuis als cur. lit. over Sytie Sytses; weekind van wln Sytie Jacobs; bij Lijsbet 

Aarens in echte getogen. En in die qual. adsignatie van haar hebbend.  CONTRA 

Thoma(s) Thomas voor hem zelven en onder verband zijner goederen c.d.r voor Trijn Jacobs zijn 

huisvrouw. HET HOFF cond. partijen te compareren voor de voorgaande commissaris die hem zal 

informeren op zekere faicten in de procedure bevonden.  

9 okt 1607. 

Wijd Geerx Boorsma applt; CONTRA Douwe Jurgiens van Wilsenstien,  IN Factis. 

 

Ige Oenes als oom en voors van Ede Feddes en desleve Ede als mede erfg van wln Ige Feddes zijn 

broeder.  CONTRA Lol, Jan Wisses te Nijemardum voor haar en de knn. bij Jaan Aukes 

getogen.  In Factis. 

249.   

9 okt 1607. 

Sine Asmus in Doniaga, Triumphant;  CONTRA  Gerbrand Simons burger binnen 

Harlingen, als vader en voorst. van zijn knn.  bij Aelke Freercks in echte getogen.  

HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, 

adproberende dat de koop van de landen in  de selve besogne uitgedrukt nog eenmaal over de kerk 

en het gerecht geproclameerd zal worden ........ op 10 nov. naastkomende, en de opposant de zaken 

costeloos en schadeloos aff te doen.  

 

Sine Asmus voor hem en als m.e.v van Trijn Gerbrands dr. triumphant CONTRA 

Gerbrand Simons als vader en leg. adm. van zijn knn. bij wln. Aelle Freercks  IN Factis. 

250. 

De erfgenamen van Dr. Jan Loo geass met dr. Marten ten Hoor, cur. van deselve minors zijnde, 

geresumeerd de proceduren vij Dr. Jan Loo van wegen Sijouck Abbe dr zijn huisvrouw, als erfg. 

Van wln. Ulrich Abbes.  CONTRA  

Dr. Sijds Popma als cur over de kinderen van wln. Jfr. His. Heringha, als erfg. van deselve, res. de 

proceduren, en Sijds Frans dr. wed. van wln. Lambert Cornelis, als leg. tutrix van de kinderen bij 

hen getogen, en res. de procedure.  IN Factis. 

 

13 okt 1607. 

Jantien Alberts wed. wln. Joost Frans zn. binnen Leeuwarden als erfgenamen van Joost Frans zn. 

zijn vader, en in die qual door donatie het recht hebbende van Doed Ambrosius dr.; huisvrouw van 

S? orchtman ? Pieters. Tot Harlingen. Met consent van deselve. (251.)  en in die qualiteit erfg van 

Sibe Frans.  CONTRA  Claes Houdts (?) voor hem en n/ux.  IN Factis. 

 

14 okt 1607. 

Hieronymus Abbema als last en proc. hebbende van de gemeen ingezetenen van den dorpe Ee; uit 

naam van de armen aldaar; CONTRA Jfr Geel van Heringha.  HET HOFF  cond. 

de gedaagde de impt te betalen de somma van 50 g.gld met schaden etc..... om volgens de dispositie 

van Syouck van Humalda onder de armen te distribueren, onverkort het recht van gedaagde...... 

 

Claas Wolters brouwer tot Haarlem,      CONTRA    Wabbe Wibes, genaamd Capitein, voor hem 

zelven en als man en voogd van Syurdke Haitse dr. zijn huisvrouw tot Grou.  

HET HOFF cond. de gedaagde de impt. te betalen de somma van 630 C.gld; met de schaden etc.....; 

overkort partijen pretensien ... en cond. de ged. in de kosten. 

252. 

Willem Pieters en Bauck Johannes e.l. in Leeuwarden, CONTRA 
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Gerbren Jans en Wijtse Rochus, als geauth. voorm. over wijlen Johannes Rochus nagelaten 

kinderen bij Botke Reins zijn e.h.     HET HOFF  cond. de ged. om de impt. in het laatste van zijn 

presentatiën van het antwoord gedaan te betalen de helfte van 63 g.gld met de schade etc.... en de 

impt voorts net ontfangbaar. En om redenen compenseert de kosten.  

 

Claas Jacobs tot Bolsward (??) c.d.r voor Peter Jacobs zijn broeder, en in die qual. van Doed Epe dr. 

triumphant;  CONTRA Dr. Martinus Martini, suppost voor dezen hove, Jaen(...) Cornelis 

Boelema, beide cur. o.d. knn. van Ockien Boelema, bij Jacob Jeppema in echte getogen.  

HET HOFF ...... vanwege het 12e artikel in de duplijk gedaan, ontsecht de req. zijn verzoek.... 

253.   

10 okt 1607. 

Haio Scheltema, req. CONTRA Auck Wopke dr c.s.;  

HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, accordeert hem alsnoch de tijd van 6 

weken om zijn produktie te mogen doen, cond. hem niettenin in de kosten.... 

 

12 okt 1607. 

Jelke Claas zn Kingema te Oosterend, als vader en voorst. van zijn knn. bij Trijn Taecke dr. zij e.h. 

CONTRA Jurgien Hendriks burgemeester van Leeuwarden, als voorm. over Atse Taeckes 

weeskinderen, Wouter Jans voormomber over de weeskinderen van Feike Hettes; en Eelck Rispens,  

als moeder en wett. voorst. Van willem Taeckes haar zoon, en in die qual. voor de helft of 3 

zesdeparten erfg. van Gradts Wibrands dr, wed van Taecke Atses, partijen resp. bestemoeder.  

HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 220 g.gld; en 23 stuiver. Met de schade 

etc. En in reconventie recht doende, verklaart de impetrant niet ontfangbaar.  

254. 

Rienck Gales wonend op het Nieuwland, c.d.r voor Trijn Gaucke dr zijn e.h.  CONTRA 

Jetse Ipckes tot Sneek, voor hem en vanwege de andere erfgenamen van Obbe Joukes en het recht 

hebbende van Abbe Jouckes. (?), geres. diens proceduren.   In Factis. 

 

(met kruis doorgehaald): Pieter Rienks tot Slappeterp, impt CONTRA Tarquinius 

Gerardi, notaris en postulant binnen Leeuwarden, en Feite Orks te Weidum. HET HOFF  

gezien de acte bij de here Scholing voor de Commissaris gepasseerd, cond. deselve Scholing, als 

geoccupeerd hebbende voor Tarquinius Gerardi, aan de impt. te betalen de somma van 15 dalers, 

mitsgaders in de kosten van de procedure; verklarende de impt tegens Feite Orks niet ontfangbaar.  

255. 

Aagt Hendriks wed. van Frans Damas van der Mey,  geass met Hendrik Damas van der Mey. 

CONTRA Jan Ockes gedaagde.     In Factis. 

 

19 okt 1607. 

Holke Tyaerdts tot Gauw,  CONTRA Gosse en Johannes Wibis, aldaar;  

HET HOFF  verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, des dat de 

appellant tegen de geapp .... t'gene hij voor de verergeringe van de huizinge op Geltsum (?) staande, 

heeft vernield, .... en cond. de appellant in de kosten. 

 

Jan Lamberts als man en voogd van Anna, Douwe Philips wed; voor haar en de kinderen;   

CONTRA      Jacob Harmens geapp.  In Factis voor Jukema. 

 

Aedger Hollis als voormond van Trijnke Freriks dr. en Albert Bants als m.e.v van Syu Freriks dr; 

en Fedde Sibes voor hem en c.d.r voor Aal Feddes, zijn dochter, allen te Sneek en in die qualiteit 

erfg. van Peter Freerks.  CONTRA  Wierd Wierds, burgemr te Leeuwarden. 

.... te namptificeren  70 C.gld  

256. 

Obbe Obbes, burger te Harlingen, applt. CONTRA 

Dirck Isnarts (?) burger te Delft; en Jurgien Ennes burger te Harlingen, zijn volmacht. 

HET HOFF  verklaart de appellant niet bezwaard...... bij het vonnis van de Nederrechter. 
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Hylck Gerck dr. Triumphant,  CONTRA  Jan Jans en Jan Reiloffs gedaagde;  

HET HOFF ord partijen te compareren voor Voor Hania ..... die hem zal informeren ......  

 

Dirck Jelmers , deurwaarder der Gedeputeerden, impt CONTRA 

Joucke Jochums, grietman, ......... te namptificeren 40 C.gld. 

 

Douwe Gauckes te Tsemearum, aplt     CONTRA   

Petrus Sibrandi, predicant te Herbayum. Geapp. ..... niet bezwaard......... 

257. 

Cornelis Berends Req,  CONTRA  Jacob Feickes, c.d.r voor Marten Martens en Jurgien 

Jukes voor hem zelf, en Aucke Ulbrands geapp.  HET HOFF  cond. de geapp. te gedogen dat 

deszelfs req's crediteuren bij Eernst van Harinxma, in cas van preferentie worden ontscheiden, en  

voorts niet ontvangbaar. 

20 okt 1607. 

Sibbel Agge dr, wed Carel Carels, in leven burger en glaesmaker te Sneek. Als door scheidinge het 

recht hebbende van de vs Carel. Impt. CONTRA  

Dr. Gabinus Foppens als cur. van Syurdt Conincks res. de procedure. 

HET HOFF  cond. de gedaagde de impt. te betalen 35 Car. Gld., met schade en interest etc..... 

258. 

Jan Blocq binnen Leeuwarden als voormomber over de weeskinderen van Mr Georgien Gerbrandi; 

Renke Jenckes in Parrega, Alle Jenckes tot Gaast, als voormombers over Hidke Imme drs. kinderen, 

Jencke Jacobs tot Sexbierum, als voogd van Anna Ime dr.; zijn huisvrouw als mede erfg. van Auck 

Robijns dr. haar moeder, res. de proceduren, en als erfg. van de vs. Auck. 

CONTRA Lyuwe Fopma te Arum.  HET HOFF  doet teniete de uitspraak tussen partijen en 

bij nijewe sententie recht doende verklaart de appellanten geprefereerd te zijn onverkort....  .. 

en compenseert de kosten. 

 

21 okt 1607. 

De Procureur Generaal, impt;    CONTRA  Dr Hero Hettingha, Raad en Proc Fiscaal ter 

Admiraliteit.  HET HOFF cond. de gedaagde op den comptoire deser landschappe tot profijt van de 

heerlijkheid te betalen 500 g.gld. Met de kosten van het proces.  

259. 

Wibe Jans te Oppenhuizen als geres. de proc. bij Anna Wijbes zijn overleden dochter. 

CONTRA Tonis Jurgiens.     HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen voor zijn dochters 

dotatie so vele na haar S..... en costeloos bevonden zal worden te behoren, ende bovendien de 

kosten van de kraam, alles met schaden etc..... 

 

Philips Jacobs en Neeltien Adriaans dr e.l te St Anna Parochie;  CONTRA  Claes Heres onder 

renutiatie beneficie en discussie voor Jacob Arens. Het HOFF cond de ged. om de impt. onder zijn 

presentatie ten requeste en mede in de 9e artikel van zijn repliek, te betalen de somma van 1150 

C.gld met de schaden etc...   

 

Jantien Henricks wed Otte Ottes, cramer binnen Leeuwarden, voor haar en als erfg. van Otte vs.  

CONTRA Jr. Hessel van Feitsma te Hallum.          Het HOFF cond de gedaagde de impetrant te 

betalen de somma van 200 C.gld met de schaden etc.... onverkort hem, gedaagde zijn recht jegens 

Barthel van Douma, vanwege zijn huisvrouw, en om redenen compenseert de kosten. 

260. 

Jfrs. His en Hylck van Feitsma beide te Wirdum, als erfg. van Tyalling van Camstra, als 

geinteresseerden, CONTRA Wijtse van Cammingha tot Wirdum, als mede kerkvoogd 

aldaar; vanwege de andere jegenwoordige kerkvoogden.  

HET HOFF  ord. partijen te compareren voor de Commissaris .....  op zekere POINCTEN: 1. Hoe 

groot de goederen van de patroon te Wirdum zijn. 2. Hoe groot de lasten zijn die jaarlijks uit de 

opkomsten van de Pastorie betaald of gedragen moeten worden. 3. Oft de kerkvoogden 
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condemnatie hebben om tot last van de patroon op te nemen. (+ onleesbare toevoeging in marge.) 

 

12 oktober 1607.  

Ipcke Ipckes de jonge Triumphant, en impt van Brieven.  CONTRA  Peter Roeloffs en 

Outger Jans als mede voogden en volmachten van de andere administratoren ven het Gast- of 

Sieckhuys te Enckhuizen. HET HOFF, verklaart de appellanten met hun presentatie in hun 

antwoord gedaan te mogen volstaan.  

261. 

Cornelis Huige Gale, wijnheer en burger in Leiden;  CONTRA  Laurens de Veno, 

gerecht- scholte, ged.   Het HOFF doende recht op de versochte pervijsie, codemneert de 

gedaagde te namptificeren 60 c.gld. 

 

Heyn Lyuwes,  CONTRA  Aucke Sijmons e.h van Jan Willems tot Schraard, als 

erg van Sijmon Sytses haar vader.  In Factis. 

23 okt 1607. 

Tyalling Oenes Bangama, voor hem en als voogd over Auck Tyallings, zijn huisvrouw, te Aegum 

en c.d.r. CONTRA  Hette Piers,  In factis, en antw. primum post pontiani. 

 

Mr Gijsbert Jans, Chirurgijn en Burger binnen Leeuwarden, impt; CONTRA 

Mathias Everardi, postulant binnen Leeuwarden.  

HET HOFF  cond de ged. de impt. te doen rekeninge en bewijs van administatie, bij hem gehad of 

die hij behoorde gehad te hebben, van de goederen van de impt, zowel van zijn moeder als van zijn 

zuster, en broeder aanbeerfd, ende hetgeen in reliquis bevonden worde de impt. te betalen met 

schaden en interessen, ............... 

262.  

24 okt 1607. 

Jelle Abbes op de Bilt als geauth cur. Over de nagelaten weeskinderen van Jantien Jelke dr. bij 

Lyuwe Tai.... (geknoei) getogen;  CONTRA  Marten Jans in de Roskam;  In Factis. 

 

De erfg. van Alle Alles in leven burger en lakenkoper in Leeuwarden, Triumphant. CONTRA 

Doede Van Syerksma, ged en obposant. In Factis. 

 

26 okt 1607 

Jarich Sickes impt.  CONTRA Pieter Kingema;  ... te namptificeren 500 g.gld... 

 

Gerijt Goitsens tot Witmarsum, als m.e.v van Bauck Jans    CONTRA 

Taecke Douwes en Geerck Sibrands dr zijn e.h.  HET HOFF cond de gedaagde te antwoorden.... 

 

Jacob Jacobs te Nijpoort in Holland, als cessie hebbende van Adriaanke Jacobs dr; en als erfg van 

Jan ter Wijlen, haar voorman.  CONTRA Peter Bonnes burger in Sneek.  

HET HOFF  gezien de citatien verklaart de gedaagde contumax en houdende het overgelegde 

instrument d.d. 28 april 1603 voor bekend, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 150 

g.gld met schade en interest. 

 

Dr Feye van Galema adv. voor dezen Hove, impt   CONTRA 

Simon Jans te Hoorn,geëligeerd domicilium citandi, ten huize van Boothius Ludolphi; zijn 

stiefvader.  HET HOFF gezien de citatien verklaart de ged contumax, en houdende de twee 

obligaties van 18 nov 1603 voor bekend cond. de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 

22 g.gld; en 36 Car. Gld; en 5 strs, met schaden etc....   

 

Dr. Otto Swalue als voogd van Anna Timen Canters zijn huisvrouw, en cav. de rato, als erfg van de 

vs Timen; Jacob Canter van Oosten, tot Driesum voor hem zelven, en Mr. Johannes Franckena als 

voogd van Betke Meinerds zijn huisvrouw en daarvoor de rato caverende, als erfg. van Anna 

Mennerds haar overl. zuster, bij wijlen Lyeuck Canters in echte (pag   264  ) getogen en zij tesamen 
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als overgebleven descendenten van wijlen Jacob Canter in leven gewoond hebbende te Dokkum; en 

bij Lyeuck Gerrijts dr van Belckum, in tijden zijn huisvrouw in echte gewonnen.  

CONTRA Jr. Dirck Canter ged. En geëx.  HET HOFF rejekteert de exceptie en cond de 

gedaagde te antwoorden .... 

 

DE EERSTE RECHTDAG NA ALLERHEILIGEN IS GEWEEST DE 3e  NOVEMBER  1607. 

 

Peter Robijns te Harlingen impt CONTRA  Sibren Harmens te Schettens;  

.....rejekteert de exceptie en cond. de gedaagde om op de eis van de impetrant te anwoorden.... 

 

4 nov 1607. 

Dubbrich Vincents voor haar en haar kinderen bij Jan Kempes, en het recht hebbende van Joost 

Heerckes en Reinu Gerijts. Impt CONTRA  Hanke Bottes en vanwege Foeck 

Jongerens. (?)(265.) zijn huisvrouw, en Joost Heercks voor Reinu Gerrijts zijn huisvrouw.  

HET HOFF houdende Dirck Dircks en Eelck Hanse dr. e.l. genoegzaam gediscuteerd verklaart de 

huizinge ende bruickwaarde van landen in den processe geroerd, voor zovele de jaartallen vor de 

institutie der proceduren niet zijn geëxpireerd, voor de somma van 800 g.g.ld; den impetrant 

gehypothekeerd te zijn, dienvolgens condemneert Hancke Bottes in zijn qualiteit een dergedaagden 

de huizinge en de bruikwaren  van de lande vs. te laten volgen, om daaraan de vs. 800 gld met 

schaden en interssen te mogen bekomen. Oft de zelve hem andersins te betalen aan de impetrante, 

.... voorts niet ontvankelijk jegens Joost Heerckes, en om reden compenseert de kosten.  

 

5 nov 1607. 

Abbe Poppes burger in Bolsward. Apptl CONTRA  His Lamberts dr. wed. van wln. 

Paulus Frans zn. Ens, in leven burgemeester binnen Bolsward, voor haar en als wett. voorst. van 

haar kinderen geapp. IN Factis. 

 

Doede van Syerxma  CONTRA  Jfr Margaretha van Syerksma, wed. Gabriel van der 

Meulen.    HET HOFF verklaart de impt tot zijn eis en conclusie voor alsnoch niet ontvangbaar, en 

uit bewegende oorzaken, compenseert de kosten van den processe.  

266. 

Anna Outgers wed. van Reiner Reiners, in leven burger binnen Leeuwarden, voor haar zelve en 

caverende de rato voor de erfgenamen of auctioneurs van de vs. Riemer(!). 

CONTRA Wopke Jarichs binnen Leeuwarden. 

HET HOFF verklaart de impt. tot de reversaalschuld ende ander goeden(?), van Gerloff Lyuwes, 

aangaande heur achterwezen van 75 G.gld; ten processe geroerd, - geprefereerd te zijn, dienvolgend 

cond. de gedaagde zo veel in hem is te gedogen dat de impt. de vs 75 g.gld; met behoorlijke interest 

in handen van Saeckle Riencks lichten. Ende zijn opposietien daartegens kosteloos en schadeloos af 

te doen. Ende voort het  reversaal te exhibreren, .. en dat daar annotatie gedaan wordt van zijn ten 

achterwezen; en compenseert de kosten. 

 

10 nov 1607. 

Jfr Elisabeth van den Sande tot Emrick, voor haar zelve en mede erfg. Van Otte van den Sande haar 

vader, door scheidinge mede erfgenaam. CONTRA 

Mr. Jarich van Ockinga, en Jfrs Anna en Aalcke van Ockinga, erfg van wln Rints van Cammingha.  

In Factis voor Hillema voorgaande commissaris. 

267. 

11 nov 1607. 

Andries Douwes burger in Leeuwarden;   CONTRA  Jacob Arens tot Harlingen. 

... dat de verkopinge in de procedure uitgedrukt zijn voortgang zal hebben...... 

 

Idsart van Grovenstins, Grtm. Van Menaldumadeel, res. de proc. Bij wln Frederik van Grovenstins. 

zijn broeder, en voor Johan van Grovenstins, en volm. van Idsart Grovenstins.  CONTRA 

Cornelis Sickes en Claes Simons en hun vrouwen. ........niet ontfangbaar....   
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Tyaerd Fons, req, CONTRA  Jacob Beentses te Staveren als volmacht v. Jelke 

Hommema     IN Factis. 

 

Jan Gerrijts Clock van de ontvander Generaal;  CONTRA  Andries Douwes, 

Leeuwarden.   In Factis. 

268.   

13 nov 1607, 

Joachim Faber echijsmeester van de C....lasten en de Gerechts gelden (?) en suppoost v.d Hove. 

CONTRA Peter Henricks burger tot Harlingen.  HET HOFF rejekteert de exemptie en 

peremptoir te anwoorden. 

 

14 nov 1607. 

Joost Arens aan O. Lieve Vrouwen Parochie, als curator over Jacob Cornelis Frans' weeskinderen, 

en in die qual als meest geprefereerde crediteur van Aarnd Willems en zijn goederen.  

CONTRA Dirck Jacobs eb Ansch Sibrands dr. e.l;   Het HOFF cond. de ged. de impt. onder de 

cautie bij de presentatie in zijn repliek gedaan de Impt. te betalen de somma van 1400 C.gld. Met de 

schade en interessen, bij de impte vandien gehad, geleden en nog te lijden............  mitsgaders in de 

helft van de kosten.  

 

Douwe Ables  applt.    CONTRA      Joost Sibrants Zeilmaker binnen Harlingen. .... niet 

bezwaard..... 

269. 

Goyck Jens dr. in haar qualt.;  CONTRA Cornelis Cornelis c/ux.  Het HOFF ontsecht de 

req zijn verzoek... 

 

Barbara Wartingha huisvrouw van  dr Eelke Heimans Adv v.d. Hove, en gess. met hem.  

CONTRA Rints Epema e.h van Focke Gerrijtsma, als oldemoeder en geauth. cur. over de twee 

weeskinderen en soonkens van wln. Pibe Gerrijtsma tot Beers. gereq. en resp. requirant.  

HET HOFF  cond. Barbara Wartingha aan Rents Epema in haar qual. uit de 28 h.....   en en 25 

g.gld geproduceerd zijnde, van huis, HOFF en afkoop der zate, te Beers te laten volgen, Voor Pibe 

Gerrijtsma goederen 1200 g.gld; in één en nog 1150 in een andere partije, zullende vordere 

penningen van dien komen, als adquaestien. Releverende also Rins Epema, tot den vorderen eis niet 

ontfangbaar; van gelijken cond. Rints Epema in haar qual. Barbara Wartingha uit de sterfhuize van 

Piebe Gerrijtsma te laten genieten 1000 C.gld voor ingebrachte penningen, en om redenen 

compenseert de kosten. Ordonnerende partijen wederom te compareren tot sluitinge van de 

rekening, en ontscheiding te procederen, ...... 

270.  

17 nov 1607. 

Holle Syurdts voor hem en als mede gelastigde voor zijn crediteuren, van Gatse Piers en Sytse 

Simons, e.l. so vele nood door overwijzinge het recht hebbende; CONTRA Hillebrand Jacobs  

en Martjen  Cornelis, e.l. te Blije.     HET HOFF cond. de ged. de impt. op termijnen in de 

wandelbrief uitgedrukt te betalen de somma van 2825 g.gld; met de schade etc.....; onder deductie 

van 40 en 500 g.gld; .....  en de schade door wanleveringe, des dat de impt. de ged. bij de betalinge 

genoegzame zekering zal stellen, ... en om redenen compenseert de kosten. 

 

Adrian Cornelis zn Cuyck, triumphant en req.  CONTRA Cornelis Jan Tyercks voor hem 

en als conjuncta persona van Tyerck Janz zijn broeder.  IN Factis. 

18 nov 1607. 

Evo Allema Applt;  CONTRA Lyuewe Boelis Secr van Achtkarpelen; en Anna Lyuma 

echtelieden. In factis binnen 2 mnd. Peremptoir, voor alle dilay. 

271. 

Jfr. Bijeuck van Cammingha wed. van Goffe van Aebingha;  CONTRA  Dirck Reiners voor hem en 

als volm. van Jacob Reiners nagelaten wezen en Gerrijt Dircks onder verband zijner goederen.    
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IN Factis binnen 2 maanden peremptoir. 

 

Jfr Bijeuck v. Cammingha wed Goffe van Aebingha;  CONTRA Meinerd Nannes tot 

Steens.  IN Factis.  

 

Jacob Beenkes te Staveren,  CONTRA Buwe Abbes voor hem en de andere erfg. van Abbe 

Buwes en Jelke Rinnerds, als m.e.v. van Rins Dirks dr; Cornelis Claas als m.e.v.  van Tseedt Dirks 

dr, en caverende de rato voor de andere erfg. van Dirck Pieters.  

 

De kerkvoogden van Ternaard;     CONTRA   Jarich Jelles, vervangende de persoon van Lijkle 

Eilerds.  HET HOFF   cond. de ged. de impt. te laten volgen de 2 pm lands, in questie, met 

fruchten en profijten.....  en de impt. tot zijn vordere eis niet ontvankelijk..... 

272. 

Rennerd Douwes, req.   CONTRA Pieter Kingema.  IN Factis. In een maand peremptoir. 

 

Wol (?) Otte c.s  CONTRA Joucke Wolters, no quo.  

HET HOFF  restituerende de impt tegens verloop van tijd, gunt hem alsnoch de tijd van 8 dagen om 

zijn productie te mogen doen.    Cond. niettemin de req. in de kosten. 

20 nov 1607. 

Dr. Gellius Hillema Raad Ordinaris, als het recht hebbende van wln. Gale van Heslinga, in die qual 

triumph. CONTRA Syuck van Wijngie uit de naam en vanwegen Lijsck van Heslinga zijn 

huisvrouw en mede vanwegwe Jfr. Douthien van Heslinga, en c.d.r voor deze; en Broer Pieters tot 

Morrha koper, en de vs Juffr. Douthien, wed van Tyerck van Herema, opposanten en zij 

gezamenlijk gedaagden.   HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert 

daarop decreet, ordonneerende dat de koop van de landen daarinne geroerd nog eenmaal over de 

kerk (273)  en het gerecht zal worden geproclameerd, ......   etc......;  bij het lichten van het zegel uit 

de wasse op de 14 mei naastkomende; en cond. de gedaagde zulks te gehengen en te gedogen. En de 

oppositien kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Rommert Erentses te Jelsum,  CONTRA Jelle Joannes tot Minnertsga, c.d.r onder hypt. voor 

Sibrich Jongers zijn huisvrouw. ged. IN Factis. 

 

23 nov 1607. 

Gerrijt Coenes te Oostermeer, als man en voogd van Bauck Uble dr. zijn huisvrouw; in conventie 

en in reconventie;   CONTRA Claes Anes te Oenkerk als erfg. van Wilt Claas zn. zijn 

overleden zoon bij Trijn Wilts dr, in echte getogen, en als gebruikt hebbende ratione appellationis.  

HET HOFF  verklaart de Applt bij het vonnisse van de nederrechter in conventie niet bezwaard, en 

cond. hem in de kosten tot s'HOFFs taxatie; En in conventie doet teniet het vonnisse van de 

Nederrechter, en bij nieuwe Sententie recht doende, cond. de geapp.; originaal gedaagde, aan de 

impt. de kost, coestvoedinge, alimentatie, en cledinge aan Wilt Claas en zijn moeder gedaan, te 

betalen, met schaden etc....  en verklarende de ged. niet bezwaard bij het vonnisse van de 

Nederrechter.  

274. 

Egbert Carstes Reineman impt   CONTRA Hugo Pieters als man en voogd van Els Aarends dr; zijn 

e.h.; Pieter Hartmans als volmacht van Jan de Fay oft van der Beeck, coopman van Amsterdam, 

c.dr. als oudste crediteur van wijlen Lucas Aarends, eertijds wever binnen Leeuwarden. 

..........niet ontvangbaar......... 

24 nov 1607. 

Johannis Sytses op de Jouwer, als leg. adm. over zijn zoon Sytse, clercq of benficiant van St 

Nicolay vrijleen, of  't benificie in de Grote Kerk tot Bolsward. CONTRA Hoite Wolffs in 

Tuallingergae (!) als leg. adm. over Pieter Hoites zijn zoon.  IN Factis. 

 

Brecht, Tyaerdt Galis wed.triumphant;    CONTRA     Gerbrand Simons tot Harlingen, als vader en 

leg. adm. over zijn knn. bij Aeltien Frericks, zijn overleden huisvrouw, en opposant, en met Michiel 
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Tyardts secr. van Schoterland, coper en gedaagden.   HET HOFF  approbeert de besognen van de 

Deurwaarder, interponeert daarop decreet ordonnerende dat de coop van de renten noch eenmaal 

over de kerk en het gerecht zullen worden geproclameerd ... op 27 jan a.s.  

275.   25 nov 1607. 

Jorijs Gerrijts Camp, hopman van een vendel burgers binnen Leeuwarden, voor hem en als conj. 

Pers. van Itsen Gerrijts dr. zijn zuster, en Berend Gerrijts zijn broeder, in die qual. erfg. van Joris 

Gerrijts Camp burger Hopman binnen Groningen.       CONTRA Henrick Damus op Sint Anna 

Parochie. ... te compareren voor de commissaris...... POINCTEN: 1. Oft niet de 130 Emder 

guldens van Henrick Claes zn. oft deszelfs erfgenamen opgebracht in het geheel voor afkortinge 

behoren resteren in des impts. schuld van 470 dalers en 16 strs. 2. Waarom niet in het geheel? 3. Oft 

het inhold van 2 obligatien de een van 20 dalers en de andere van 34 dalers min een oord, geholden 

op Tyerck Jans te Nijehove, bij Henrick Damus gedaan aan Gerrijt Joris zijn getransporteerd 

geweest. 4. Oft Gerrijt vs. daaraff de betalinge niet heeft ontvangen, ende waardoor. 5. Oft de 

gedaagden rechtswegens de gedaagde affgehaald en verkofft heeft den 4e april 1605 voor 22 ½ 

dalers, met nog een peert verkoft voor 12 dalers, niet behoren tot deductie van des impt schuld? 6. 

Zo ja voor hoe veel? 7. Zo niet, waarom sulks niet behoort tot (de) corting somma?  

276. 

Jelcke Tyebbes in St Niclaesgae, req.  CONTRA Harinck, Pier Meines wed. geapp en exc.  

Het HOFF rejecterende de exceptie cond. de ged. peremptoir te antwoorden.  

 

Hans, alias Jan Serwouters koopman te Amsterdam, als volm. van Francisco de Koningh, koopman 

binnen Zwolle, zijn gewezen factor.  CONTRA Hein Alles, Jacob Hessels, Joost Sibrants, en 

Harmen Jans te Harlingen, Frans Frans, Jeltse Thomas, Molle Bartels, Jan Sickes te Sneeck, als last 

en procuratie hebbend van Allert Barts en daarvoor mede caverende de rato. 

IN Factis. 

 

Mr. Dominicus Oedsma, advocaat voor dezen Hove, en Wijbe Oedsma tot Haarlem, als omen en 

voormonden over de twee weesknn. van Adriaan Lenerds en Margaretha Oedsma, e.l. als erfg. van 

Martien Jacobs dr. in tijden des vs Adriaans voorwijff.  CONTRA   Jan Jans in de Druif. ged. 

HET HOFF  houdende de procedure van des ged. Zijde voor geconcludeerd zonder te letten op de 

qualiteit van Leutien? Meinerds wijff, wijst partijen in factis.  

277. 

Harmen Harckes mede gedeputeerde dezer Landschappe, CONTRA Andries Douwes 

gedaagde.  HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 2000 C.gld met 

coopmans interessen voor de tijd van drie maand, na date van de obligatie, en met de schaden en 

interessen... etc... 

27  nov 1607. 

Jr. Carel van Unia tot Wirdum als voogd van Jfr. Allegonda van Achelen, zijn huisvrouw, erfg van 

Jfr. Womck van Mockema haar moeder.   CONTRA   Hans Douwes. Ged.  IN Factis.  

 

Aelke Fecke dr wed van Jan Martens te Dokkum, als moeder en wett. voorst van haar knn.;  

CONTRA Trijn Meus dr. gereq. HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt 

haar de tijd van een maand om haar productie te mogen doen, maar cond. haar niettemin in de 

kosten van het proces.  

278. 

Joost van Heerma en Jfr Tiets van Dijxtra e.l. applt   CONTRA 

Wijts Wilke dr. wed. van Tijs Jans binnen Leeuwarden.  IN Factis. 

30 nov 1607. 

Alle Buwes en Alle Pieters als voorm van Eble Wijtses weeskinderen.  CONTRA 

Syouck Wybrands  geappelleerde.  

HET HOFF  restituerende een der req. tegens de acte van den Hove waarbij het appel in questie 

verklaard is defect, cond. de gereq. met de req. in cas van appel voor den Hove te procederen, mits 

betalende de req. aan de gereq. de oncosten, so van het playdoy als van de exceptie. In de 17e 

artikel van het antwoord gegeven, en de req. in de kosten van het proces.  
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Haio van Roussel, Raad Ordinaris, in den Hove, als last en proc. hebbende van Jel van Aylwa wed 

van wln. Gemme van Burmania, zijn schoonmoeder.  

CONTRA Upcke van Burmania.    HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris 

....  hen te verenigen indien hij kan, indien niet, te recouvreren het testament ende de co (dicillen?) 

van wln. Heer Tyaard van Burmania, en het testament van Upcke van Burmannia, en Rienck van 

Burmannia, .... 

279.  

1 dec 1607. 

De Gedeputeerde Staten van Friesland   CONTRA  Johannes Bernolds. ... restitueert de requirant en 

gereqiurerde tegens verloop van tijd..... binnen een maand...... 

2 dec 1607. 

Watse Eelckes, Wabbe Wisses en Douwe Nijenhuis als last hebbende van de andere veengenoten in 

den dorpe Cortswagen.  CONTRA   

DE ingezetenen van Wijmbritseradeel, Opsterland, Haskerland, Doniawerstal, Utingeradeel en 

Aengwerden. En de stad Sloten met haar ingelanden.   Het HOFF  zonder te letten op de exceptie 

wijst partien in factis en voor voorgaande commissaris.. 

 

Henrick Joosts burger in Bolsward voor hem en als voogd van Henrickien zijn wijff.  

CONTRA  Folkert Ockes Broersma als voogd van Syts Jelle dr. zijn wijff.   IN Factis. 

 

Hotse Regnerij en Rienck Upckes als voormombers over over wln. Gerrijt Wytses weeskind. Applt. 

CONTRA Laas Liuwes en Trijnke Regnerij geappelleerde  In Factis.  

 

280. 

Wobbe Luitiens als man een voogd van Jantien, Simon binnenrds dr; Pibe Douwes, van Clara, 

Simon Binnerds dr; en zij als conjuncta persona voor Uulck hun huisvrouwen zuster, allen erfg van 

Simon Binnerds, en Anna Simon Binnerds; Triumphanten. 

CONTRA Jan en Rixt Montes.  HET HOFF ord partijen te comareren vor Jukama..... 

POINCTEN....    1.Hoeveel de gedaagden ten tijden van institutie der proceduren, gepossedeerd 

hebben, van de 20 en een halve pondemaat, in de zate Te Bosch. 2. Hoe veel pondematen der selver 

landen ten tijde van de institutie der proceduren en middelertijden tot ...... te huur gedaan heeft. 3. 

Wat de pondemate alsnu te huur doet? 4. Wat lasten op de landen leggen en wat lasten gedurende 

de proceduren daar over gevallen zijn, tot de relaxatie toe.  

281. 

Dr. Suffridus Nijenhuis advocaat voor dezen Hove als cur. lit. over de gerechtigheden van Hebbe 

Feddes en Stijn Gerbrands dr.   CONTRA Frans van Eemingha te Goutum. 

HET HOFF  cond. de ged. de impt. te restituern het paard met het hokling ten processe gemeldt, of 

de estimatie vandien, met de schaden; en in de kosten van het proces tot de taxatie van het HOFF.  

 

Aene Agges Herbergier binnen Oudeboorn impt CONTRA   De magistraat der stede 

Leeuwarden, intervenierende voor de burgemeesters Hotse Algers, en Jan Aernds en Govert 

Tiepckes. Hun mede broeders in den Rade: Kempo van Donia, grietman van Leeuwarderadeel, als 

volm van het selve deel, Sytse Annes te Grou als volm van (H)Ydarderadeel, en Johan Teackes en 

Joucke Hanses als volm. van Utingeradeel.      HET HOFF gehoord de eed van de impt. tot 

versterkinge van zijn overgelechte specificatie, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 42 

C.gld; en 2 str; met de schaden etc.... en in de kosten. 

282. 

Aarend Frans Wabbels en Taeds Auke dr. triumph en impt. van brieven van executie.    CONTRA 

Syu Augustinus wed van Harmen Jans.   IN Factis binnen 3 weken.... 

3 dec 1607. 

Gerbrand Sinnes burger te Harlingen, als m.e.v van Aeltien Frerix dr ; zijn e.h.; als door scheidinge 

het recht hebbende van wln. Aeltien Freeks haar moeder; CONTRA 

Gerrijt Sinnes Potter, voor hem en als m.e.v van Geert(e) Luloffs dr zijn huisvrouw.   In Factis. 
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Cornelis Jans zn Olivier c.s.;  CONTRA   Dr. Gabinus Foppens als cur. over Syurd Coninx. 

HET HOFF  ontzegt de req. zijn verzoek....   

283. 

Neeltien van Dalen, wed. wln. Jan van Voort, voor haar en haar kind triumph  CONTRA 

De wed. en erfg. van wln. Frederik van Voort, geresumeerd de proceduren van de vs. Frederik v. 

Voort, als successor van wijlen Dr. Dirck Fogelsang.   HET HOFF ontsecht de triumphante haar 

verzoek..... 

 

Peter Heles (?), landmeter en burger in Groningen, als titel van koper bij keersbrand (vgl “bij de 

barnende keerse”) binnen Groningen het recht bekomen hebbende van Claes Buma, res de proc.  

CONTRA Hans Eericx  burgemeester der stede Harlingen, als zwager van wln Nicoleus Eerx 

wed, en voorstander van de nagelaten weeskinderen.   HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 

de somma van 600 C,gld, gehad sinds 29 jan 1601. met schade etc.....  

284. 

Henrick Jans burgemeester in Leeuwarden,   CONTRA  Botte Scheltes, olderman.  

In Factis. 

 

Syds van Botnia als man en voogd van Jfr. Tet van Douma, Impt.   CONTRA        

Mr Cornelius Nauta, adv, voor dezen Hove.  Het HOFF cond. de ged. om de impt. te laten 

ongemolesteerd.  

 

Luitien Joostes, gecaveerd voor zijn huisvrouwe.  CONTRA  Dirck Allards als cessie hebbende 

van Isbrand Jacobs, voor hem en c.d.r. voor Tsets Joachims dr. zijn wijff.  IN Factis. 

285.  5 dec. 1607. 

Taeck Lolcke dr. voor haar en haar kind bij wln. Douwe Jelles. CONTRA      Jacob Blocq burger 

binnen Haarlem, als het recht verkregen hebbende van Jan de Blocq.    IN Factis. 

 

Douwe Wopckes wonende tot Schulenburch, voor hem en voor Saeck Pieters dr. zijn e.h. 

CONTRA Rixt Monte dr. wed. wln. Goslick Mennerds.  ged. 

......... te namptificeren 270 g.gld........... 

 

7 dec 1607. 

Jacob Aris voor hem en als voogd van Neeltien Dircx dr. zijn e.h. en Claas Heres wonende op het 

Bildt; CONTRA  Jacob van Loo, Deurwaarder ten comptoire. In Factis. 

286. 

Geheel doorgehaald: Seino Lewen als door testament erfg. v. Jfr Syts van Tsyessens zijn overleden 

huisvrouw.  CONTRA  Worp Tsyessens mede raad van de admiraliteit.  Dictum weinig zeggend.  

8 dec 1607. 

Eijsch Haiema tot Surhuizum, als geintervenieerd hebbend voor Aucke Jacobs Meullema  

CONTRA Henrickien Stevens wed. van Mr. Lambert Lucas ; en Hans Dirks vanwege zijn 

huisvrouw tot Enkhuizen.  In Factis. 

 

Jfr. His van Hermana, wed van Tyaerda Triumph  CONTRA 

Jr. Hessel van Hermana geapp.  In Factis voor Saeckma.  

287. 

Jfr. His van Hermana , triumph  CONTRA Jfr. Ida van Hania te Weideum.     In Factis, 

 

Dr. Otto Swalue, applt.  CONTRA Ene (Eme?) Bauckes en Thomas Jans voormombers voor de 

knn. van wln Hans Guis (?) en Maartien Rennes, dr te Harlingen.   IN Factis. 

 

Rennert Douwes Req.   CONTRA Pieter Kingema,   ... met de gedane presentatie volstaan. 

 

Seino Lewen als door test. erfg van wln Jfr Syds van Tsijessens zijn overleden huisvrouw, in conv. 
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en in reconventie. CONTRA Jr Worp Tzijessens mede Raad van de Admiraliteit; impt in 

reconventie gedaagde in conventie.  In Factis. 

 

9dec 1607. 

Elisabeth Versteveren voor haar en haar kinderen bij wln. Jelmer Jellis in leven Deurwaarder van de 

Gedeputeerden, als erfg. onder ben. van inventaris van wln. Maike Jelmers hun resp. dochter  

CONTRA Laurens van VOORTS.  Het HOFF  gehoord de eed van de req. in litem gepresteerd, 

t'proces bij haar dochters ingebracht geld tot 1200 caroli gulden en de clederen en de clederen, 

huisraden en andere goederen, te voren omgeraden, oft in het vergaderen van den echte, niet 

gegeven tot vierhonderd vieren negentig gelijke guldens, cond. voorts de gerequireerde haar , 

requirant de selven finen doen hebben, en laten volgen met de schaden etc.....; daar beneffens ook te 

restitueren de spesien en de percelen zilverwerk jegenwoordiglijk nog onder de curatores van Pieter 

Binnerds erfgenamen staande en condemneert de gerequireerde in de kosten van den processe tot 

s'HOFFs Tauxatie,  En aangaande partijen vorderen questien ... te compareren ......  POINCTEN: 1. 

Oft wat goederen de gereq ingebracht heeft; 2.Hoeveel voor ende wat na de dood van de requirants 

dochter aan Pieter Binnerds of zijn erfgenamen is betaald. En daarvan te vorderen de rekeninge met 

de voormonden oft curateurs derselven gehouden;   (pag 289)   3. Oft de penningen van het leste 

boelgoed ook gekomen zijn tot betalinge van Pieter Binnerts schuld? 4. Uit wat oorzaken en 

wanneer de pleitskosten zijn gevallen, daar aff mentie wordt gemaakt, in de 5e post van de gereq. 

uitgdrukt.  5. Hoeveel lakens en bij wien geleverd zijn ten tijde van des req. dochters dood lichaam 

noch boven aarde stond. 6. Wat prijs daar van geweest is in de staat van des sterfhuis lasten. 7. Oft 

oock niet de gereq. van de gestelde anwassen schulden enige partijen ontvangen, en opgeleverd 

heeft? Indien ja, hoeveel. 8. Te recouvreren de quitanties en andere   (bewijzen) van betalinge der 

schulden bij de gereq. gedaan.  

 

10 dec 1607. 

Hette Hettes V(rie)sma, kwartiermeester, voor hem en als voorstander  van zijn kinderen bij Anke 

Jans zijn overleden huisvrouw.  CONTRA Jan Pieters Marssum en dr. Teodurus Marssum, 

advocaat deser Hove.  Ged. HET HOFF cond. dr. Th. Marssum hem te laten authoriseren als 

curator over Jan Pieters, mede gedaagde tot de ontscheidinge, der goederen die hij  met de impt. 

gemeen heeft. ...... 

290. 

Haring Simons, resumerende de proceduren en adproberende hetgeen bij wln. Tijs Pauwels is 

gedaan. CONTRA Buwe Intses op Tzerckgaast;  Het HOFF cond. de ged. aan de impt. de injurie 

haar aangedaan te boeten met de somma van 60 g.gld en 14 sts; en bovendien haar te refunderen het 

meesterloon en de interessen, bij de versuimenisse door de wondinge in de processe uitgdrukt, 

metsgaders door het ontberen van het meesterloon gehad en geleden.....; en de vordere injurien 

tegen malkanderen ten processe gemeld te compenseren, verklaart partijen wederzijde rot hun 

vorderen eis en conclusie niet ontfangbaar. En cond. in reconv. de gedaagde in de helft van de 

kosten tot s'HOFFs tauxatie en om reden compenseert de rest.  

 

Obbe Obbes, burger binnen Harlingen  Appt.  CONTRA Cornelis Bartholomeus, aldaar. 

.........niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ....... 

 

Jeronimus Abbema als man en voogd van Auck Roosma (?); en onder hypt. van goederen 

caverende voor de kinderen van Wijbe Scheltinga CONTRA   Luitien Gosse n/u.   IN Factis. 

291. 

Watse Douwes, burger in Leeuwarden, voor wln Stijn Pieters dr. ex testamente; CONTRA 

Hemke Harings als voogd van Auck Harings dr; en Pieter Jarichs te Hallum, en Marten Martens als 

voogd van Eelck Jarichs dr te Wirdum, mede erfg van Stijn Pieters,  

Het HOFF cons. de gereq. te gedogen dat de goederen actien en gechtigheden bij Stijn Pieters na 

haar versterven nagelaten, bij de gerechte van Wonseradeel ....  door de req. na hem worde 

genomen, ende onder hem verblijven, ter tijd en verdragen, en cond. voorts Hemke Jarichs om de 

reqts. rentebrief of obligatie te vernogen en converteren, nopens de somma van 55 g.gld; ende een 
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zelfde rentebrief van 57 g.gld ter tijd partijen eensgelijks zullen worden gescheiden, en van de vs. 

obligatie de helft als eigen te laten volgen. Met schaden   .....  etc... 

 

Frans Jacobs en Janneken Jans e.l te Hallum (?) als cessie hebbende van Jan de Blocq; en Clara 

Sickes e.l.;  CONTRA Juffrouw Elisabeth Jarges, wed van Syrck Hemmingha; voor haar en 

de kinderen. In factis. 

 

Jan Syurdts binnen Leeuwarden,   CONTRA  Joost Herema voor hem en als cur. over Watse 

Herema zijn broeder en Jfr Ansch Herema wed. van wln. Gale van Heslinga.  ..... niet 

ontfangbaar......   

292.    

11dec 1607. 

Jarich Tyallings tot Stiens, als cessie hebbende van Wilcke Lyuwes, en c.d.r. CONTRA 

Jonkheren Worp van Tzijessens en Feye van Heemstra de jonge; met name van Tet van Unia, wed 

Sterckenburg, vervangende Poppe Annes Crum ? hun landzate, onder verband van goederen. 

HET HOFF verklaart Gerbren Jans  en Haebel Broers dr. e.l. genoegzaam gediscussieerd te zijn, en 

de huizinge met de ontruiminge of gebruikme der landen ten processe geroerd, de impt voor de 

schulden in de vs somma en mede in de proceduren uitgedrukt, te zijn gehypothekeerd, dienvolgens 

cond. de ged. de impt. te betalen met de aancleef te doen, onder deductie van hetgeen daarop 

betaald is; oft andersins de huizinge en gebruikme te laten volgen; om .....    des impt ten 

achterwezen, te mogen bekomen onverkort..... etc.. 

 

Baucke Ellens tot Witmarsum voor hen en u,n,v. Zijn huisvrouwe Siouck Hans.  CONTRA 

Sibrand Jans Lanhehuis (?) en Aelle Douwe dr e.l te Harlingen ged.  IN Factis. 

293. 

Sas Seerps dr althans echte huisvrouw van Douwe Rintses te Arum; en Imck Seerps e.h. Van Rintse 

Douwe dr te Tsemarum, en bij consent van hun mannen.  CONTRA 

Syouck Pieters nagelatene wed. van Seerp Bockesn; en Bocke Seerps te Arum.  

HET HOFF cond. de ged. om met de impt. te procederen tot scheiding en deling van de goederen, 

en te gedogen dat een ijder der impt zijn aandeel worde ge..... met de fruchten en profijten, sampt 

schade door het ontberen....  ...  

 

Jetse Claes als volm van Jurch ? Hobel ? Door kracht van preferentie het recht hebbende van 

Tyaard Tyebbes;  CONTRA  Tiete en Beijdske Peima; als erfg. van Lupck Peima.  

.... voor de commissaris die hen zal verenigen.....   

 

Adam Bottes Ter Oele  impt   CONTRA Wybe Jacobs tot Faneker en Jacob Jacobs te Welsrijp  

.......... niet ontfangbaar.....  (daarna doorgehaald)  

294. 

Syurd  Emkes te Oudega;  CONTRA Uble en Jan Hinnes zonen c.d.r. voor hun broeders en 

in die qual. Erfg van Hinne Ubeles  ....... niet ontvangbaar...... 

 

Syurd Emkes req. CONTRA Uble en Jan Hinnes voor haar en hun broeders, erfg. van Hinne 

Ubeles.   ... niet ontfangbaar .... onverkort zijn recht jegens Atke (Aele?) Saekens huisvrouw 

van de vs. Uble.  

295.   

12 dec 1607. 

Fed Tyurds wed van wln Folkerd Gerrijts impt. en triumph.   CONTRA Syucke Folkerds dr  e.h 

van Ruyrd Piers.     HET HOFF houden de procedure voor des gedaagden zijde voor 

geconcludeerd, .... de gedane oppositie costeloos en schadeloos af te doen. En de bij kennisse van 

de commissaris geprefereerde crediteurs, op Dirck Pieters haar impt zwager's huizinge, en 

bruikwaar van het land jegenwoordig bij hem bewoond rechte hebbende en mede van deze betaald 

te worden. ...... 
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Graets Benedicti, wed. van Jacob van Pomeren in leven burger in Harlingen, het recht hebbende van 

Boudewijn de Blocq;    CONTRA Dr. Daniel de Blocq en Taecek Taecke zn te l.....  

HET HOFF  cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de req. werde in de possessie van de 

landen in questie, onverkort de procedure in cas van niaarneming tussen de req. en D. de Blocq, een 

der gedaagden hangende, ende de selve de Blocq sijn recht in cas van B...welen, en de req in de 

defensien ter CONTRArie  en cond. Taecke Taeckes in de kosten...   om redenen comp. de kosten ... 

296. 

Mr. Hoyte Hoytema der recten licentiaat, en advocaat voor den hove, Sybolt Frans als man en 

voogd van Syts Mirx dr zijn huisvrouw, en mede voormand over wln Jel Mirx kinderen Haie 

Jouckis voor zijn interest, en Sybrich Tyeble dr wed van wln Haitse Feckes ? En c.d.r.  

CONTRA Fed Bauke dr wed van wln. mr. Auke Nauta, burger binnen Sneek; onder ren. S.C. 

Velleiani, en caverende voor haar kinderen bij de vs Mr Auke. ...... bij het vonnis van de 

Nederrechter niet bezwaard...... 

 

Rieme Jarichs , wed. van Tyalling Watses.  Op Dronrijp;  CONTRA 

Philips van Tongeren, als cur. over Antie Dirks dr huisvrouw van Ritske Rienks     HET HOFF  

verklaart de ged. met zijn presentatie te mogen volstaan, en de impt. tot haar eis en conclusie niet 

ontvankelijk.  

297. 

Jelle Syurds tot Deinum CONTRA Mr. Carel van Grietshuizen voor hem zelven en Mr 

Hendrik van Grietshuizen zijn broeder als mannen en voogden van Aelke en Arentien Roeleffs, 

Mols drs. Erfge van Jan Roeloffs Mol, resumerende de proceduren.  HET HOFF  doet teniet het 

vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende, verklaart de appellant, origineel 

gedaagde met zijn presentatiën te mogen volstaan, en de geappelleerde bovendien niet ontfangbaar. 

(doorgehaald was : Jan Roeloffs, burger in Leeuwarden, voor hem en als vader en leg. adm van 

Jantien zijn dochter bij Aeltien Cleutingh geprocreerd. ) 

 

Christoforus Damus, burger en hopman te Grouw;    CONTRA Jacob Pieters bakker te 

Leeuwarden. .............  niet bezwaard. ........... 

298. 

Nies en Arien? Aarends drs. ab intstato erfg. Van Trijn Aarends wed. hun moeder; geresumeerd de 

proceduren. CONTRA Aarend Frans Wabbels als bij testamente van wln. Jan Everds 

specialijk gelasted en gemachtigd, .... geresumeerd de proceduren.....         HET HOFF taxerende de 

alimentatie leerpenningen en cleding van Everd Jans ter somma van 840 car. Gld ; ord. dat de 

penningen van deze somme met de schaden en intersten haar voortgang zal hebben. 

299. 

Baucke Eelkes tot Witmarsum   CONTRA  Sibrant Jans Longerhou en Aelke Douwe dr e.l.; 

vervangende de persoon van Epe Andries.   .... niet ontvangbaar.... 

 

(Doorgehaald; Martinus ten hoor als cur lit over de erfg. Van Jan Loo Impt en Triumph)  

Luts Jacobs tot Tyemarum als moeder en leg tutrix voor haar kinderen bij Foppe Scheltes haar 

overleden man; caverende voor Jacob Jacobs haar broeder, geass. met deselve en als erfg. van Jacob 

Jacobs hun vader.  CONTRA  

Trijn Hessels wed. van Pieter Claas zn. Bants; Claas Pieters Bants, en deze onder ren. ben. S.C. 

Velleiani voor Trijn vs, hun moeder, gedoemden en de voorn. Claas Bants , Claas Claas zn 

Brouwer, en Sytse Johannis Verst......  peresentanten, en deselve Sijtse rechte kopers (van) de 

gemelte Claas Bants, voor (pag 300) hem en caverende voor zijn moeder.  

HET HOFF adproberende de besognien van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, 

ordonnerende dat de koop van de halve huizinge, daarin geoerd, nog eenmaal te bode gesteld zal 

worden......  op 26 jan eerstkomende.... en cond. de koper indien hij aan de koop geraakt, te blijven, 

de gesuccumbeerde zulks te gehengen en te gedogen. En overigens kosteloos en schadeloos af te 

doen.....   

(Doorgehaald: Sytse Nannes tot Franeker, als voogd van Trijn Cornelis dr; zijn huivrouw, 

CONTRA Feike Pieters tot Slappeterp, als mede erfg. Van Take Lamberts en als mede volmacht 
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v.d. erfg. ) 

301. 

Johan Martens Gravius ontvanger van Wymbritseradeel,als curator over het sterfhuis van Jenke 

Willems en Fop Hotse dr. impt. in conventie en ged. in reconventie.  CONTRA  

Epo Heres tot Smallebrugge, voor hem en c.d.r. voor Sas Douwe dr. zijn huisvrouw.   HET HOFF... 

verklaart de acte ten processe overgelegd executabel, cond. de gedaagde tot het onderhouden van 

dezes, met schade....  En in reconventie verklaart de impt. tot zijn eis niet ontvangbaar....   

 

Isbrand Jonges tot Franeker  CONTRA Marten Stoffels en Jacob Claas zonen, voor hun zelffs, 

Trijn Claas dr. geass. met Jasper Pauwels en Maike Claas dr. geass. met Cornelis Pauwels, hun resp 

mannen.   POICTEN:   1. Wat goed Claes Martens en Aaff Poppe dr. in tijden van haar versterven 

respectievelijken hebben nagelaten. 2. Hoe veel van erffg. van gemelte echtelieden er geweest zijn; 

3. Wat Griet Claas dr voor haar aanpart erfenisse ontvangen heeft.  

302. 

Mr. Martinus ten Hoor als cur. lites over de erfgenamen van Dr Jan Loo; Triumph. 

CONTRA Joost van Isselmuden als voogd van Jfr. Lisck Heringa; zijn e.h.; Worp van 

Tzijessens voor hem en vanwege Jfr Geel Heringa zijn moeder; ende Joost, Sasker ende Juffr. 

Geelke van Diepholt. Geass. met Broer Hania hun curateur en volmacht. 

HET HOFF cond. de ged. hun oppositie costeloos en schadeloos af te doen, blijvende nochtans de 

clausule in de sententie geinsereerd, onverminderd en cond. de gereq. in de kosten.  

 

Matheus Peters, burger in Leeuwarden. Impt  CONTRA       Wijger Johannis te Collum. In factis. 

303. 

Matheus Peters burger in Leeuwarden    CONTRA Wijger Johannes te Kollum. 

HET HOFF verklaart de ged.... om de huizinge hovinge en de landen cum annexis ten libelle 

gemeldet, onder de gepresenteerde cautie te ontledigen, en verlaten, met de fruchten , emolumenten 

etc... bij de impt. bij gebreke daarvan geleden te betalen; en nook de gedaagde neffens de schuld 

van 400 g.gld zijn recht in cas van preferentie en anders zo zij bevonden zullen worden , en om 

redenen compenseert de kosten.  

14 dec 1607. 

Ebel Foppe dr te Longerhou;  CONTRA  Hijlck Ryurdts dr wed van Frericks en Rinck Jeyp 

Freriks zoon geconvenieerd (?) als erfgenamen of possesseurs, van wln. Gosse Freerks nagelaten 

goederen.  IN Factis. 

 

Nies en Adriaanke Arents applt   CONTRA  Aarend Frans Wabbels, als bij testamente van wln. Jan 

Everds tot vervolg van deze proceduren gelasted, mitsdien resumerende ende adproberende hetgeen 

bij de vs. Jan Everds is gesustineerd. HET HOFF  verklaart de applt. bij het vonnis van de 

Nederrechter niet bezwaard, mits gemelde weduwe alimentatie penningen en cond. de appellant in 

de helft van de kosten.  

304. 

Tetman Freerks Triumphant,  CONTRA Syds van Botnia nom. uxoris, en als vader van Syds 

zijn zoon, gecond.  In Facits ante aem..? peremptoir. 

 

Wijbe Peters impt CONTRA Offke en Jelger van Feitsma, als cur voor jonge Hessel (M)? 

Eckmans en zijn zuster; geres de proc. bij Jfr. His van Feitsma als moeder en wett. vooorst. 

gesustineerd. HET HOFF cond. de ged. aan de impt. het instrument te doen hebben, ten processe 

uitgedrukt; ende te refunderen de schaden etc bij de impt gehad door het ontberen vn dien   en om 

redenen compenseert de kosten.  

15 dec 1607. 

Serapius Smijngie, domheer te Utrecht, voor hem en vanwege Barbara Reen zijn zuster, als erfg van 

Jfr. Ida van Aita zijn meuye in leven huisbrouw van ( 305) Godefridus Meysenberch, impt  

CONTRA Jfr Cornelia van Tiepma, wed van Wln Wibrand van Aitta, voor haar zelven en wett. 

tutrix van haar kinderen en geres. de proceduren, en Joost Aytta huisvrouw van Pieter Teetlum 

gedaagde in conventie en de voorn Jfr. Cornelia in reconventie.  IN FACTIS. 
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De Gedeputeerde Staten van Friesland intervenierende voor Gerrijt Laurens, en Kempe Wierds 

meijers van Veenklooster. CONTRA Bocke van Feitsma, Grietman van Collumerland.  

HET HOFF  ord. partijen te compareren voor de commisaris van het Hof die hen zal informeren op 

zekere POINCTEN: 1. Of in het register, concernerende de pompen in Collmerland voor handen 

zijn? Indien ja dezelve te recouvreren. 2. Oft en in wat voegen aan de appellant denunciatie 

geschied is; 3 Oft het corpus van Veenklooster geen landen noordwaarts hebben liggen die haar 

uitwateringe door de pomp in questie oft reed daar over hebben. 

306. 

Rommert Gerloffs voor hem en het recht hebbende van Baucke Gerloffs; zijn broeder in in die qual. 

ab intestato erfg. van Marij Gerloffs zijn zuster. CONTRA Sibrand van Walta tot Wirdum.  

HET HOFF houdende het proces aan de zijde van de ged. voor geconcludeerd, condemneert 

partijen in factis.  

 

Gosse Pibes voor hem en als het recht hebbende van Jan Martens en in die qual erfg. Van Swaan 

Martens;  CONTRA Andries Pieters voor hem en zijn broeder en c.d.r. 

.... te compareren voor de commisaris .....POINCTEN....1. Oft W. Swaene Martens hebben (heeft) 

geaccepteerd de landen in den testamente ende coopbrieven bij de appellant geëxhibreerd uitgedrukt 

hetzij voor het gheel of voor een deel. 2. Indien ja, waar deselve eigentlijk zijn gelegen? Ende de 

selve so van gelegentheid de situatie, plaats te alsook de tegenwoordige naaslegers nader aan te 

wijzen. 3. Oft de appellant ook enige van de landen zelf bezit. 4. Indien ja, door wat recht hij 

deselve heeft bekomen; 5. Waar de landen zijn gelegen, die wijlen Harmen Timmens (Tammes?) 

van de voornoemde Swaene en haar man hadden beleend? 6. Oft deselve landen mede beleend zijn 

geweest in de voorgemelten koopbrieven, 7. Waar de voornoemde beleende landen eigentlijk zijn 

gelegen, en deselve met haar tegenwoordige naastlegers uit te drukken.  

 

307. 

Goyck Jaens als moeder en curatrix van de goederen van Taeck Taeckes, haar dochter, als 

geresumeerd de procedure bij Bartholomeus Fits (?),als voogd van wln. Jauck Take dr. zijn e.h.; en 

mede als conj. pers. voor de vs. Taeck, en als mede-erfg. van Magdalena Tyaards wed.  

CONTRA  Cornelis Cornelis in “de Roos”en Eemke Wijgers dr e.l.  HET HOFF rejekteert de 

exceptie op de overgelege declaratie van kosten te denuncieren voor de eerste rechtag na de 

vacantie nestkomende en verstekte de gedaagde van denuncien en cond. de excipient in de kosten.  

 

16 dec 1607. 

Jacob Gerbrens te Bozum mede curator van Pieter Gatses, en Frouck Renners e.l. als last hebbende 

van Tsaling Bauckes, Wijger Johannes en Tijs Tijsses, geprefereerde crediteuren.  

CONTRA  Gerrijt Gerrijts. IN Factis. 

 

Anna Johannis appellant:    CONTRA Peter Auckes als m.e.v. van Aelle Jans dr. haar 

dragende universeel erfgenaam van wln. Jets Douwes.  IN Factis. 

308. 

Simon Dirks backer als m.e.v. van Auck Steffens zijn huisvrouw.  CONTRA 

Henrick Allards   ... rejekteert de exceptie...  en peremptoir te antwoorden... 

 

Aafke Allerds Galema, wed. van Harcke Minolts. CONTRA    Claas Jacobs. gereq. 

... te compareren voor de commissaris....... POINCTEN: 1. Uit wat oorzaken Harke Minnolds aan 

Frans Tyebbes is schuldig geweest de somma van 64 g.gld. volgens de bescheiden met aan Claes 

Jacobs gecedeerd.? 2. Ende daaraf te recouvreren het bescheid bij Harcke Minnerts gpasseerd. 3. 

Oft de gereq. in den jare 1584 al van huringe van de landen van Johan Rengers ten Post ontslagen is 

geweest. 4. Oft en waardoor de handelinge van de 9e juli 1585 tusschen Rengers en de req. gemaakt 

de gerequireerde niet convenieert. 5. Ende daaraf mede het contract te recouvreren. 6. Ende of het 

profijt bij haar geappelleerde niet is genoten.  
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Claas Jacobs req.  CONTRA Aafke Alberts Gelama (?), wed. van wln. Harke Minnolts. Het 

HOFF ord. partijen te compereren voor de commissaris die hen zal verenigen indien niet hem 

informeren op zekere POINCTEN: 1. Oft niet de collatie staande onder de copie met A, des jaars 

1578 en van 17 febr is gedaan bij de grietman Hemmo Clama? 2. Ende oft de collatie bij de vs 

Grietman Clama niet is geschreven en ondergeschreven. 3. Voorts te recouvreren de principale van 

de selve copie. 4. Item. Zo dezelve niet is te bekomen oft er ook getuigen in leven zijn, die van de 

voldoeninge daarinne gemeeld kennisse hebben. 5. De selve getuigen daarop te verstaan; 6. Item oft 

er geen getuigen zijn die kennisse hebben van 50 dalers, die de req, zegt in het inventaris na Harcke 

Minnerts dood van hooijen en arbeidsloon uitgelecht hebben.  

 

17 dec 1607. 

Sicke Claes tot Winaldum als voorm. over Jan Jans, Triumphant:  CONTRA  

Hessel Jans te Minnertsga, voor hem zelf en hij en Rencke Tyepckes als voormomber over de 

nagelaten weeskinderen en erfg. van Andries Jans, sampt Jantien Pieters wed. van wln. Holcke Jans, 

als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bij de vs Lolke (Holke?)  IN Factis. 

 

Dirck Isnouds, brouwer te Delft als cesie hebbende van Peter Renx Pans, en zijn huisvrouw. 

CONTRA Rienck Oentzes, sergeant van hopman Cammingha.  IN Factis. 

310. 

De erfgenamen van Dr Jan Loo en Syouck Abbe dr, geadsisteerd met Dr Martinus ten Hoor, haar 

cur. lites eiser in conventie en gedaagde in reconventie.  CONTRA  

Dr Rombertus Ulenburg Rd Ord.  HET HOFF cond. de gedaagde de impt. te betalen de leste 

termijn der Cooppenningen ter somma van 301 g.gld; onder deductie van het interest, datgene en 

grond van de fenne en maadlanden niet geleverd is, als dieselve van Olle Minnes groes... is 

geweest, met de schade etc....  verklaart de ieser en de gedaagde in conventie en reconventie verder 

niet ontvangbaar.  

 

Heyn Liuwes voor hem en uit de naam van Jan Lyuwes zijn broeder, Triumph. CONTRA 

Hessel Lyuwes te Pingjum, gecondemneerde  HET HOFF  verklaart de excipient ongehouden 

te zijn om op de overgelechte declaratie de kosten voor zo ver die Hein Lyuwes aangaan 

ongehouden te wezen, en condemneert hem op daarop te denuncieren. En in de helft van de kosten.  

 

Henrick Pieters Swart, koopman te Amsterdam, Triumph.  CONTRA Mrs. Gerrijt en Claas 

Bornstra, als erfg. van Domenico Bornstra, hun resp. zoon en broeder, ged.en opposanten, en 

Joachim Fockes Caper, en zij tesamen gedaagden.    HET HOFF adproberende de besognen van de 

Deurwaarder, poneert daarop decreeet, ordonnerende dat de koop van de huizinge....... nog eenmal 

over de kerk zal worden geproclameerd, op 26 jan a.s. ,  en de opposanten, indien zij aan de koop 

geraken, de penningen in handen......  en te gehengen en gedogen en haar gedane oppositien 

kosteloos af te doen.  

 

Sytse Nannes als voogd van Trijn Cornelis dr. zijn huisvrouw;  CONTRA 

Feike Pieters, als mede erfg van Taecke Lamberts, en als volm van de andere erfgenamen, 

312.   

18 dec 1607. 

Fedde Claas , burgemeester te Harlingen en Tzijomme Jans , vervangende de proceduren bij Jan 

Montes gesustineerd.  CONTRA Rienck Buwes, ontvanger te Engwierum.   IN Factis. 

 

Wijd, Geercx Broersma req.  CONTRA Douwe Jurgiens. 

HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnoch de tijd.....  

 

Uwe Wierds en Sytse Boelis te Buitenpost, impt. CONTRA Mett, Wibe Harmens wed; voor 

haar en de knn.  ........... de ged. de impt. te betalen de somma van 66 dalers.   

19 dec 1607. 

Jan Claas zn. en Jel Bartels dr. e.l.;  CONTRA Tonis Tonis en Uulck e.l . 
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Het HOFF ord. partijen voor de commissaris .... POINCTEN: Wat het interest is geweest van de 

wanleveringe?  Hoeveel zuks bedraagt?  

 

Mr Eijsso Lyklema, suppoost van dezen Hove.   CONTRA   Aarend van Loon curator bonorum van 

Isbrand Andringha, en Merck Wijbes te Oldeboorn.    HET HOFF cond. Merck Wijbes om de impt. 

de landhuur te betalen, en verstaand de interpositie(?) van het decreet verschenen en nog te 

verschijnen, met de interessen, en schaden....  Mitsgaders de landen in vrijdom te stellen, 

eensgelijks met de schaden etc.....  en mede in de helft van de kosten, en verklaart de impt jegens 

Aarend van Loon niet ontvangbaar. En compenseert de kosten. 

 

314.  DE EERSTE RECHTDAG IN HET JAAR 1608 IS GEWEEST DE 19 JANUARI  

 

Eeucke P(h)aesma wed. van Isbrand Gravius en Jan Jelmers Versteveren als cur. over Balling en 

Wytske Phaesma, tesamen erfg. Van Lyeuck Tyessens, hun resp moeder en bestemoeder, als mede 

crediteuren van Wln. Hed Phaesma hun resp vader en grootvader.     CONTRA De erfg van 

Beyma, Poppe Minnes en Taecke Auckema en de andere cred. van Hed Phaesma.  

.. in factis , binnen 6 weken.... 

 

Joachim Lublicq  in zijn qlt;        CONTRA Claas Henricx  gereq.        IN Factis binnen 6 weken.  

 

Mr Ocke Broersma,  CONTRA      Jantien Boelema.  .... rejekteert de exceptie.... en peremptoir te 

antwoorden.  

315. 

Henrick Claes wonend in Slickenburch, aplt.   CONTRA Hans Broers voor hem zelven en als 

volmacht van zijn broeders, te weten: Tyalling, Tyerck, Meyne en Imme Broers zonen,  

..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ........ 

 

Douwe Ulbes te Achlum;  CONTRA Ipcke Syds in der IJlst 

.......... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter..... 

20 jan 1608. 

Rienck Syurdts burgemeester van Bolsward; applt. CONTRA    Claas Frans zn. als conjuncta 

persona en c.d.r voor  Adam Frans zijn broeder en mede als curator over Minne Frans weeskind.     

..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

316. 

Rienk Syurds burger in Bolsward applt. CONTRA Claas en Adam Fans en als cur. van 

Minne Frans zn .... als vorige..... 

 

Jfrs His en Hylck van Feitsma te Wirdum als nabloed van Tijalling Camstra,  CONTRA 

Watse van Cammingha te Wirdum. Als mede kerkvoogd en vanwege de andere kerkvoogden. 

HET HOFF  cond. de gedaagde omde 200 c.gld in questie gelicht, met de penningen bij wln. 

Tyalling van Camstra tot onderhoud van de armen tot Wirdum besparen. .... op te brengen en niet 

de andere 200 gelijke guldens, aan sufficiente personen op rente uit te zetten, en de rente ervan ver-

schenen, ende niet in conf......  met Tyallings Testament tot onderhoud van de armen geholden ..... 

 

Jan Heres tot Collum impt CONTRA Rintse Sappes te Burum.      In Factis.  

317. 

Doorgehaalde akte( komt later terug). 

 

Gese Harmens dr. wed. wln. Allard Tsommes, wonende in Oldega in Smallingerland, voor haar en 

de kinderen en Jan Jans Dolwagen als cessie hebbende van Jan Harmens, broeder van de vs. Geese;  

CONTRA  Atte Bruchts, secr. van Dantumadeel.  

HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen 39 g.gld en 21 str onder kortinge van 15 str. aan 

Jan Dolwagen, de helft van 50 g.gld en 7 strs; onder korting van de helft van 3 g.gld.alles met 

schade  etc.... onvercort jegens Trijn, de vs. Dolwagens e.h.; haar recht neffens de andere helft van 
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de 50 g.gld.  

 

Andries Syoucke Verlanus(?) als cur. over het leggende erfschap van Rein Broors Buwema, en 

Trijn Pieters, diens weduwe.  CONTRA  Frans Pieters bij Harlingen. 

.......... te namptificeren 40 g.gldl..... 

21 jan 1608. 

Hette Piers te Beetgum en Claas Douwes  Triumph.  CONTRA   Syu Pieters;     In factis.  

 

Simon Thomas burgemeester der stede Staveren, als last en proc. Hebbende van Cornelia Adriaans 

dr. burgeresse der stede Enkhuizen.  CONTRA   Folkerd Agges, burgemeester v. Staveren.  I.F. 

 

Jacob Harmens req.  CONTRA Jan Lamberts HET HOFF restituerende de req. tegens verloop 

van tijd gunt hem alsnog de tijd van 8 dagen......en comp. de kosten.  

319. 

Jan en Hessel Lyuwes als volm van de gemeente en kerkvoogden van Pingium bij raad en advijs 

van Sibrant van Osinga grtm. v. Wonseradeel.  CONTRA  

Tating van Adeelen voor hem en onder behoorlijke satisfactie intervenierend voor Lambert 

Gerloffs.    HET HOFF verklaart de opzegging aan de gedaagde wel en terecht gedaan, dienvolgens 

cond. de ged. de impt. tot zijn profijt de huizinge en landen te relaxeren....   

 

Jetse Claes tot Engwierum impt CONTRA Jacob Jans te Ee, als voogd van Trijn Eye dr zijn 

huisvrouw;  HET HOFF verklarende het overgelegde slot van rekening of accoord executabel, 

cond. de ged. de impt. te betalen 96 g.gld en 14 strs. Met schade etc....  en in de kosten. 

320. 

Jacob Jans en Trijn Eye dr Triumph.   CONTRA   Jetse Claas. 

HET HOFF taxerende de fruchten, profijten en emolumenten van de jaren 1600, 1601, 1602, 1603 

1604 1605 en 1606 ter somma van 261 g.gld en 9 strs; en verklaart dat het proces haar voortgang 

zal hebben.....  en in de kosten. 

 

Frans Cornelis en burgen en mr goldsmid in Leeuwarden; impt. CONTRA  

Tiets (Tiete?) Peyma tot Lyussens.  HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen van den beginne 

200 g.gld met schaden  etc....   

 

Dirck? Reencx burger in Leeuwarden Triumphant.   CONTRA Willem Cornelis als man en 

voogd van Jantien Jacobs dr  en Hillebrand Jacobs voor zich voor de andere erfg. van wln. Jacob 

Dominici;  .... de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.... en dat de verkopinge 

van de bruikwaren (?) hun voortgang zullen hebben.  

321. 

Ryurdt Claas zn. als wettige voorst. over zijn zoon Peter impt.   CONTRA 

Mr Cornelius Nauta.  IN Factis 

 

Pieter Claas tot Paesens   CONTRA Remmeren Claes, aldaar.  In Factis. 

 

22 jan 1608. 

Boudewijn de Blocq burger in Leeuwarden, en Henricus Regnerij notaris en postulant aldaar als 

voormonden over de weeskinderen van Harmen Jans, in leven backer en burger in Leeuwarden 

geresumeerd de proceduren, en als cessie hebbende van Niel Nanne dr, voor haar en als ex 

testamente erfg. Van wln. Frans Gerrijts. CONTRA  

Eilerd Meinerds burger in Leeuwarden, als voogd van Sickien Brandenburg zijn e.h. als mede 

erfgenaam onder beneficie vn inventaris van wln Gerloff Brandenburgh.  

HET HOFF cond. de ged. voor zo veel hij is in zijn qual. erfg. van wln. Gerloff aan de impt. te 

betalen de interessen van de beoofde 300 car. Gld. Sedert Frans Gerrijts die aanbeërft ten processe 

gementioneerd; in cope heeft bekomen. En die noch jaarlijks verlopen zullen tot de expiratie van de 

conditien in de acte van cessie genoemd, mede ten processe overgelecht, nader uitgedrukt, 
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Verklarende de impt. tot hun vorderen eis niet ontvangbaar.  

322. 

Cornelis Edes Feitema burger in Harlingen, applt, CONTRA 

Willen Meiners tot Midlum, cur. bonorum van Peter Meinerds zijn broeder, res. de proceduren. 

....niet bezwaard........ 

Jet Holles in Ypecolsga, CONTRA Timen Pieters tot Balck.  

Het HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de 

geappelleerde, originaal impetrant, tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar.  

 

Harmen Claas, (rimram weggelaten) als last hebbende van Harmen Milie ? Zn, Hylck Milie dr, 

geassisteerd met Geert Wessels, haar man, Jan Abbes, Reinu Abbe dr, met Willem Arends haar 

man, Jan Jans van Cuelen, burger in Harlingen; en Reinu Everds dr. wed. van Reindt ? Cornelis, te 

Amsterdam; allen in die qual. erfg. van Adam Harmens, hun wln. oom, in leven burger en 

veerschipper tot Harlingen.   CONTRA Frans Luitiens, dienaar des Godd. Woords in Den Ham 

in Holland als geauthoriseerde voormond over de kinderen van Harmen Luitiens bij Jantien Nanne 

dr. intervenierende voor Goyck    (vlek) wed, weduwe van wln Adam Harmens.  .......... niet 

ontvangbaar........; en compenseert de kosten van het proces, en in reconventie verklaart de 

gedaagde ongehouden te wezen op de eis van de impt. te antwoorden.  

 

Galeyn Domberger in OLDEGA Sm.   CONTRA Watie Harckema, Uuble? Wierds in Buitenpost; 

HET HOFF,  gehoord de eed van versterkinge van zijn impt aangeven, cond. Wate Harckema te 

betalen de somma van 41 car gld 14 strs; en Uulcke Wierds om de impt. te voldoen 31 gelijke 

guldens, 19 strs; 8 penningen, onder deductie; etc..... en in de kosten.... 

324.  

Doorgehaald originele kop, daarnaast: Hemke Eernstes als man en voogd van Anna Roeloffs dr zijn 

e.h.; en zo voor de erfgenamen van Anne Roeloffs resumerende diens proceduren. CONTRA 

(vervolg in originele kolom)  Cornelis Baartes secr. in Smallingerland n/ux; en Lyuppe Gauwes 

eensgelijks n/ux; en dezelve Lyuppe mede voor Tyalling Roeloffs, Alle Gauwes, en Henrick 

Egberts, vanwege zijn huisvrouw, allen erfgenaam van Tsiete Sytse dr in leven e.h. erfg. van wln. 

Fecke Roeloffs.  IN Factis. 

 

Hans Lyuwes als voogd van Fiek Gerloffs zij huisvrouw;  CONTRA 

Bauke Taekes en Tieed Jacoba dr.  IN Factis. 

 

Hans Lyuwes   CONTRA Aucke Aukes.  ...... te namptificeren 73 ll en 14 strs....... 

 

Aesge Rabbodus, impt CONTRA Frans van Cammingha; Het HOFF cond. de ged. de 

impt. te betalen de helfte van 1560 C.gld; 10 str 2 penningen, op de termijnen in de brief van de 10e 

febr. 1601 uitgedrukt, met schade etc.... en te compareren voor de Commissaris.......POINCTEN: 1 

Oft de gedaagde is erfg. van zij zuster, Hidke Camminga, 2. Oft hij oock erfg. is van zijn moeder, 

Jfr Catharina Cammingha, 3. Hoe oud gedaagde nu is, 4. Oft de notarien hen niet verdedigd hebben 

bij het maken van het instrument,voor het inhouden der beneficien,voor zover die verrekend zijn.  

 

325. 

E(e)lke Andries zn. voor hen en c.d..r voor Willem Pieters zijn e.h.; nagelaten wed van Auck Emes.  

CONTRA Johannes Gauckes geappelleerde.    ........ niet bezwaard..... bij het vonnis van de 

Nederrechter. 

 

Tetman Feickes secr. der Stad Staveren als ontvanger generaal van de comptabilitieten van 

Hemelumer Oldeferd, Noordwolde en Utingeradeel; met de steden en leden daronder begrepen.  

CONTRA Popcke Buma en Haitse Rinckes (?) als volm. van den dorpe Akkrum en Hidde Jans 

gedaagde. HET HOFF cond. Popcke Buma en Hans Roukis in hun qual. medegedaagen om de impt. 

te betalen de somma van 458 C.gld; 17 str en 8 penningen met schaden etc....  en tot de kosten tot 's 

Hoffs taxatie; onverkort de gemeente van Akkrum hun recht jegens Hidde Jans , en deselve zijn 
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defensien contrarie..... 

326. 

Schelte van Aebingha   CONTRA Hessel van Feitsma.    HET HOFF  cond. de ged. de impt. te 

betalende somma van 72 g.gld; met de schade etc...  

 

Dezelfden:  ...cond. de ged. de impt. te betalen 152 g,gld; met de schade etc... 

 

Rintse Pieters wonende op de Jouwer, bij Dockum, als m.e.v. van Bets Simons dr. zijn huisvrouw; 

als mede erfgenaam van Simon Pieters en  Is Jelcke dr. daar vooor caverende de rato. 

CONTRA Tieed Ane dr.   .... met haar gedane presentatie te mogen volstaan,, en de impt. niet 

ontvangbaar.... 

327. 

Peter Reencx tot Slappeterp,  CONTRA Tyeypcke Gerrijts, burger en postulant binnen 

Leeuwarden en Feite Orcks te Wirdum.   HET HOFF  cond. Tyerck Gerrijts een der gedaagden om 

de impt. te betalen de somma van 15 dalers, van 30 strs. het stuk, met de schade etc.  en verklaart de 

eis van de impt. tegen Feite Orks niet ontvangbaar.  

 

Mamme Ewerds te Hogebeintum n/ux als mede erfg van Simon Reiners zijn e.h's broeder. 

CONTRA Dirck Frans zn. te Blija ged. en gecond.  HET HOFF  taxerende de fruchten profijten 

en emolumenten sampt schaden en interessen  op 383 gg, gld 8 str en 4 penn. En dat de procedure 

zijn voortgang zal hebben..... 

328.   

26 jan 1608. 

Tarquinius Gerardi Req.  CONTRA  Syuck van Wijngie.  HET HOFF  cond. de ged. te gehengen 

en te gedogen dat in de deductie van de somma ten processe gemeld, comende 44 gld en 15 strs bij 

de req. en Hans Jans die volgens zijn quitantie, betaald, onzeggende de req. deselven in confirmatie 

(?) van de sententie aangaande de 2e en 4e van de eersten ?... en alle anderen posten van den 2e ... 

uitgaande der overgelegde specificatie, zijn recht bij nieuwe instantie en rekeninge zo hij zal 

bevinden, en cond.de gereq. mede in de helft van de kosten. 

 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantien, Simons Binnerds dr; Sake Douwes als man en 

voogd van Clara Simon Binnerds, en zij samen voor Uulck als erfg van wl hun vader;  CONTRA 

Gabbe Jans voor hem en intervenierend voor Wijger Lyuwes en zijn huisvrouw,  ged. 

..... te compareren voor de Commissaris   ....  POINCTEN. 1. Oft de plaatsen daarop de huizinge en 

schuren tegenwoordig zijn staande, mede is begrepen onder de 21 pondematen lands, de impt 

toegewezen? 2. Oft enich part van de impt olders huizinge schuren oft andere nog op de plaatse zijn 

beholden.  3. Ende so niet wat materialen van hun olden voorgaande huizen en gebouwen alsnu bij 

Wijger Lyuwes worden becrodiget (?) 

329. 

Gosse Pieters aplt CONTRA Richard Slotboom, scholtis aan de Oldemarkt.  

HET HOFF  diet teniete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende 

rejekteerd de exceptie, ...... op de eis van de impt. te antwoorden. 

 

Tiemen Roeloffs in de Kuikhorne, n/ux     CONTRA       Syurd Meynts te Eestrum n/ux.     HET 

HOFF  verklaart de baar in questie executabel, ter somma van 180 g.gld; 22 strs. met de schade etc.     

 

Hendrik Oldendorp als erfg. van Wibrant Oldendorp zijn vader. CONTRA 

Tseeds, Douwe dr. Tritsum, wed. van Gerbrand Gosses in leven burgemeester van Dokkum voor 

haar en de kinderen, res. de proceduren van wln haar man. en Rixt Monte dr. en Jan Montes.  

......... niet ontvangbaar, .........   

330. 

Wolphard van Lezaan Grtm van T.t.Dl.   CONTRA De Wethouderen der Stede Leeuwarden, 

en Douwe Nijenhuis als volmacht van Joachim en Steffen Botselaar tot Tautenburch, eigenaars van 

Oenema Sate (State?)   HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris, die hen zal 
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verenigen  indien niet hem informeren op sekere POINCTEN. Wanneer de wech in questie is 

aangelegd.? 2. De bescheiden daarvan in te vorderen.3. Oft een costume in T.t.dl bestaat die de 

opmakinge van Heren wegen, coomt tot lasten van de landen leggende neffens de Heren Wech?  

 

27 jan 1608. 

Mr. Jacob van Campen voor hem en vanwegen zijn huisvrouw en als het recht hebbende van Jan 

Lamberts, deurwaarder van de Gedeputeerden ende Imme e.l. echtelijk getogen.  

CONTRA Dr. Feye Galama; en Anna Gratama e.l .       ......... rejekteert de ecxeptie.....   

331. 

Albert Everts Boner Req. CONTRA Syurd Goorda (?) gereq. 

HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen 14 g/gld; met de schaden etc.... 

Albert Everts Boner als Commissaris generaal van de Convoyen in Friesland, Triumph;   CONTRA 

Syurdt Goorda, gecond en gereq.  ... de gereq zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.   

 

28 jan 1608. 

Aeltsen Saekes te Baard, voor hem en als wettige voorstander van zijn kinderen bij Rixt Hessels,  

CONTRA Enne Dircks en Syouck Jans de e.l. te Wommels.    HET HOFF  ord. partijen te 

compareren voor Meinsma..... POINCTEN: Wat percelen goederen Everd Annes en zijn huisvrouw 

ten tijden van het passeren van de baar, in q. gehad heeft, 2. Hoevele de selve toen wel waard zijn 

geweest? 3. Wat en hoeveel de goederen van Everd Annes als dezelve verkocht werden hebben 

opgebracht; 4. Hoe groot de schulden bevoren geweest zijn? 5. Oft Everd Annes c/ux naderhand 

enige schulden hebben opgebeurd en hoeveel? 6. Oft Everd Annes c/ux dies tijds daer voor 

notoirlijk werden gehouden dat hun middelen niet sufficient waren om te betalen.  

332. 

Henrich Osewold, burger en koopman binnen Groningen, als last en proc. hebbend van Berend 

Henricx aldaar, en c.d.r. voor Marithien zijn e.h.   CONTRA   Frerick Pieters als volmacht van de 

ingezetenen van Burum. gedaagde.  Het HOFF doende recht op de versochte pervijsie condemneert 

de gedaagde te namptificeren 247 dalers, en de triumphant in factis in forma.  

 

Henrich Christiaans, burger in Harlingen als door cessie recht hebbende van Lolke Tsummes in 

Leeuwarden;  CONTRA Hessel van Feitsma.    IN Factis. 

 

30 jan 1608. 

Mr Jacob van Campen voor hem en vanwege zijn huisvrouw; en het recht hebbende van Jan 

Lamberts en Ityen zijn e.h.  CONTRA    Dr Feye Galema,en Anna Gratema e.l gereq.  HET 

HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. de gereq. om de req. artikelen onder ede van 

Calumnia te beantwoorden, mits doende op deselve artikelen de eed door de requiranten, 

reserverende de kosten tot het einde van de principale zake.  

333.   

2 februari 1608. 

Claas Pieters Bants,  CONTRA Sytse Johannes     HET HOFF cond. de gereq. onder de 

requiranten presentatie te gedogen dat de verhoginge van de kooppeningen van de huizinge in 

kwestie opgehouden wordt. ..... 

 

Siurdt Jeltis burger in Leeuwarden, voor hem en vanwege zijn mede pachters van brieven van het 

halfjaar 1603 tot meie ingegangen en caverende voor hen.  CONTRA  Jacob Epes Algera. 

HET HOFF  cond. partijen te compareren voor Hania Rd. Ord. .....POINCTEN : 1. Wat somme 

Jacob Epes Algera de impt in rekening heeft gebracht.? 2. Op hoeveel ...... haar deselve heeft 

betaald? 3. Ende wat somme telkens?. 

334. 

DE 16 FEBUARI, WEZENDE DE EERSTE RECHTDAG NA DE VACANTIE. 

 

Gyelt Aeltzes CONTRA   Emcke Otttes.   ...... rejekteert de exceptie..... 
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Jacob Claas zn    CONTRA  Jeroon Joosts .....  rejekteert de exceptie. 

 

Graets Benedicti (us) wed. van Jacob van Pouwen, te Harlingen, en so veel node cessie hebbende 

van Boudewijn Blocq.   CONTRA Boudeweijn de Blocq, koopman te Leeuwarden; en Teacke 

Taeckes zn, tichler.  HET HOFF condemneert Taecke Taecke zn tichler een der gedaagden de impt. 

onder hun presentatie in de 19e artikel van haar repliek gedaan te betalen de somma van 32 g.gld; 

met schaden etc.... ; verklarende de impt. tegens Boudewijn de Blocq verder niet ontvangbaar.  

 

17 februari 1608. 

Wijbe Aedgers tot Wolsum aplt  CONTRA Jetse Sibles wonend te Goingemieden als mede 

voormond van Hiss Sibles weeskind. Geappelleerde.  

HET HOFF doe te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende cond. 

de applt. orig. impetrant, de ged. te betalen de somma van 131 g.gld 7 strs en wat penningen van 

dien bij partijen tesamen op behoorlijke profijte zijn gesteld, te worden, en dan met schade etc.... 

onder deductie van 50 g.gld met de interessen vandien.....  onverkort de applt. recht tegen Sijberen 

Harmens Aedgers, ...... 

 

Jacob de Valck, burger en goudsmid binnen Leeuwarden; ende Assayeur in de Munte, applt; 

Meinerd Caspers in Leeuwarden;  Het HOFF verklaart partijen wederzijds niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter. 

 

Jacob Buwes als volmacht van Hans Jans voor hem zelven, Aaf Jans wed van Henrick Cornelis  en 

Neel Cornelis, boelhoudster en en Frnas Jans beide geassisteerd  met Thomas Jans hun broeder, en 

swager; desselven? voogd en Thomas Jans onder (pag 336)  hypt. van goederen en haar sterk 

makende voor de erfgenamen van Dirck Hannema, en Jacob Reiners en Jelke Hannema.  

CONTRA  Tyard  Fenis (??)   In Factis. 

 

Wigle Bugers Impetrant,   CONTRA    J. Loll(e) van Ockingha.  ... ontzegt het verzoek..... 

 

Evo (!) Everds Boner    CONTRA Albert Everts Boner. HET HOFF  verstekt hen van verdere 

proceduren, salff dat onvangbaar zal zijn wes binnen drie maanden naastkomende ingebracht zal 

worden, reserverende de kosten.  

 

Lolle Epema dijkgraaf van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde en Uutingeradeel, en de steden 

daaronder behorende met zijn dijksofficieren (?) impt CONTRA   

Jelle Andringha last hebbende van de volmachten van Uutingeradeel intervenierend voor Tincke 

van Andringha zijn substituut, ged. ... met de gedane interventie te mogen volstaan...... 

337.   

22 februari 1608. 

Martien, Jan Cornelis wed, Cornelis Cornelis burger in Leeuwarden, Gertien Lykles wed van 

Cornelis Swartjen allen aldaar.  CONTRA Syuck v. Winia (Wijngie) tot Marrum. 

In factis binnen 2 weken.... 

 

Mr Caspar du Camp, Chirurgijn, als voogd voor Trijnke Hepke dr zijn e.h.    CONTRA 

Pieter Bonnes te Sneek.   HET HOFF condemneert Pieter Bonnes de impt. te betalen de somma van 

100 car. Gld ... bij het ontberen daarvan  ... etc...  

 

Auke Jans als man en voogd van Rixt Dirks dr. te Holwert, impt CONTRA   Sipke van Jaarsma. 

Ged. HET HOFF    rejekteert de exceptie .... mits refunderende de impt. de kosten van vorigen 

produktie ...  

338. 

Harmen Harckes burgemeester, Wybe Orcx en Tyrck Abbes schepenen, tesamen gecomitteerden 

van de raad der stad Leeuwarden.  CONTRA Jan Harmens gereq. 

IN Factis binnen 3 weken.... 
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Sibren Jouckes tot Oosterwierum, vor hem en als voogd voor Wyts Douwe dr zijn e.h.; c.d.r. 

CONTRA Feike Tyaards op der Bildt.  

HET HOFF  cond. de ged. om de impt. volgende de presentatie en adprobatie van partijen luit de 

acte van date 8 sept 1603 te betalen de helfte van 1400 C.gld; tot meye 1601 en 1602. en de vordere  

termijnen daarna verschenen en te verschijnen volgens het reversaal vn de 21 mei 1597 ten processe 

overgelegd, onder deductie van hetgene daar op betaald is ... verder niet ontvangbaar....    

339.   

23 febr 1608. 

Vincent de Plecker, dienaar des Goddelijken Woords te Wirdum; voor hem en mede voor zijn 

kinderen. Jan Jacobs te Weidum. Ged.  In Factis, binnen 2 maanden 

 

Broer Claes zn te Sibrandahuis;  CONTRA  Pieter Gerbrands; en Frerick Sybes (?)  in factis. 

 

Pieter Tyards    CONTRA Hyppolytus Roeloffs grietman van Aengwirden, caverende voor de 

erfg van Roeloff Gerrijts, res. de procduren bij wijlen hun vader gesustineerd. 

HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 112 C.gld; met schade etc....  

 

Hyppolitus en Gerijt Roeloffs zonen als erfg van Cornelis hun broeder.  Impt CONTRA 

Dirck Jans zn Bruins te Sneek Het HOFF cond de ged te impt te guaranderen de de aansprake van 

Pieter Tyurdts ten processe gemeld en deze kosteloos en schadeloos aff te doen.  

 

Dr Feye Galema Adv, voor dezen Hove, als “ex asse , huers”  (heeft de klerk dit wel goed 

gehoord?) van Baucke Feyes zijn vader.  CONTRA Tamme Frans voor hem en zijn 

huisvrouw.    In Factis. 

 

Jfr His van Hermana, wed van Tyaarda. Triumph; CONTRA 

Hessel van Hermana gereq.  ... zijn gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen,,,,, 

 

Jfr His van Hermana      CONTRA Jfr Ida van Hermana   kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Pieter Ens, Burgemeester in Harlingen, als voogd van Bauck Enne dr Lycklema, c.d.r  CONTRA 

Ige Rommerts tot Ruigelollum, en Taid Tyaardts te Hemelum, als man en voogd van Hil en Ebel 

Mathijs(?) Feickema (?) drs. hun resp. huisvrouwen.  

 

Jan Noodh.....   Rentmr. Gen. der Stad Groningen, en Ommelanden, en Christopher en Johan van 

Deest, mede tot Groningen. CONTRA   Alyt Lykle dr wed van wln. Simon Peters, tot Staveren 

voor haar zelve en voor haar knn. bij de vs. Simon;  In Factis. 

 

Wijbrand Uffts als man en voogd van Imck Jans dr zijn huisvrouw; en voor Aren ! Jans zijn e.h's 

broeder, req.      CONTRA     Sibren Saecles tot Itens, voor hem en zijn huisvrouw.  In Factis. 

 

Ebel Sibrants tot Harlingen  applt.  CONTRA Meinert Douwes, ontvanger der Geestelijke 

goederen op der Schelling als volm. van de ged. Staten van Holland. ... voor de commissaris.... 

POINCTEN: 1. Oft ook enige staat, aanbreng of register van olds is aangaande de geestelijke 

goederen op der Schelling; 2. Idem., ja, in verbante Herum? Met ververen (?) nopens het 

nageschreven dorp in questie. 3. Waar het land in questie alleen van olds aangebracht is, te weten 

onder wat dorp of jurisdictie; 4. Daarvan bescheid in te brengen; 5. Oft Simon Henricx het stuk 

lands in q. gehad. 6. Indien inwat voegen hij hem hetselve heeft becrodiget (?) 7. Tot dien fine ook 

de bescheiden oft scheidinge in ..... zijn erfgenamen te..... is......   8. In wat voegen genoemden ? 

Appellant,en hun voorzaten vereen.... van het welcken van het stuk lands in q. hebben betaald oft 

anders in regte gebleven, zijn verkend? 9. En daaraff behoirlijke extracten in te brengen.  

342.   

25 februari 1608. 
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Schelte van Aebingha   CONTRA Auck Wopke dr.  

HET HOFF releverende de partijen tegens verkoop van tijd, gunt hun de tijd van 3 weken..... 

 

Douwe Reins en Fopke Sibolts dr.  als volmachten van Nijhuizum.  CONTRA 

Meile Sibolts in Oldega, en Ocke Hoytes als dijkgraven van de Hemdijk.  In Factis. 

 

Epke Timens, schoolmeester te Tjerkwerd,   CONTRA Dr. Leo Schuilingh  

........ rejekteert de exceptie.....     

 

Dr Aede van Eijssingha overste luitenant van het Friessche Regiment als door versterven van Focke 

van Eysingha zijn broeder mediate erfge van Frans van Eysinga in leven Raad Ordinaris in dezen 

Hove. Als mede crediteur van Douwe van Int..... ?  

CONTRA Johannes Claas en Tyard Tyards als voorstanders van ( pag. 343) de weesknn. van 

Frerick Rienks ; Harmen van de Wolde voor hem zelf en cessie hebbend van Marthijs van Muden, 

Michael  Bock en Jan de Blocq; Lysbeth Taecke Pieters wed, en Griet Pieters.  

HET HOFF verklaart de appellanten bij de uitspraak van de Commissaris in cas van preferentie 

gedaan tegens Johannes Claas en Tyerk Tyerks aangaande het verschot van 51 C.gld; uit bescheid 

van de 9e mei 1603, mitsgaders de penningen van de welke neffens de somma van 75 C.gld; 

gedateerd de 1e juli 1603; en 47 c.gld 18 strs; in de brief van de 2e juli 1603. alle in de 9e , 19e en 

23e post van deselve uitgesproken, gementioneerd, niet bezwaard. Doet vorders de uitsprake te 

niete en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de appellant met hun schuld van 1420 c.gld; en 

de aankleve vandien, der voorgenoemde en andere crediteuren, geprefereerd te zijn, en cond. hen te 

gehengen en te gedogen, dat de appellanten hun voorgeroerde achterwezen uit de kooppeningen van 

Douwe Intzens goederen voor hem lichten, heffen en ontvangen, ook, ist nood, de penningen die zij 

na inhoud van gemelde uitspraak genoten hebben, weder in de handen van de commissaris te 

brengen, om daaruit bij de appellant hen compensatie gelicht mag worden. Ordonnerende wijders 

de proc. Gen. De procedure na hen innemen ? En het recht van de heerlijkheid te bewaren tegens 

den notaren, die hij bevinden zal, om redenen compenseert de kosten.  

 

Menso Gratema voor hemselven, Scipio en Allardus Gratema, geass. met Menso hun vader; 

Catharina Gratema e.h van Jacob Peters heer convoymeester te Harlingen, Anna Gratema e.h. van 

Dr, Feye Galema advocaat voor deze Hove; en zij tesamen erfg. van Hylck Cornelis dr. van 

Aengium, hun moeder in elven e.h van voornoemde Menso Gratema.  

CONTRA Sypt Ritses Rypma wondende ( pag 344) op de Jouwer, bij Dockum, ged. 

HET HOFF  cond. de ged. om de impt. de somma van 350 dalers. Met behoorlijke interessen en de 

kosten van het proces.  

 

Hoite en Geertje Tietes, samen en elk apart last hebbende van Tiete Goitsens hun vader.  

CONTRA Wijbe Hankes voor hem en als wettige voorstander van zijn kinderen bij Naenck 

Bauke dr; en alzo het recht hebbende van Bauke Tyercx; zijn wijlen huisvrouw.  

Het HOFF gehoord de eed van Teete Goitsens orig. impt. Aangeven gedaan, cond. de ged. om de 

impt. te betalen de somma vn 150 g.gldl; met schade etc......; verklarende partijen voorts niet 

ontvankelijk, zowel in conventie als in reconventie. 

345.   

27 febr 1608. 

Gosse en Johannes Wibes,  CONTRA de erfg. van Feite (Hoite?) Reins.  

HET HOFF  det teniet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie verklaart de applt. 

Orig. tot het niaar in q. gerechtigd te zijn, dienvolgens cond. de geappelleerde orig. gedaagde om de 

applt. de tien pondematen in questie, te laten volgen, en dat dit weder op hen appellant gepasseerd 

worde; en cond. de geappelleerde mede in de kosten. 

 

Hein Jans tot Englum, in conv en reconv.  CONTRA 

Trijn Lijkles dr. te Belkum, geass met Dirck Lykles haar broeder. Idem. 

Het HOFF verklaart verklaart de impt. bij de geagde geinjureerd te wezen, cond. de ged. te betalen 
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16 g.gld; en de verspieringe van de processe kost en schadeloos af te doen. En in reconventie: de 

gedaagde niet ontvangbaar. En cond. haar in de kosten.  

346. 

Marten Reen Req.   CONTRA Mr. Poppe Jellis.  

HET HOFF  cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de expiratie, nopens de opsegginge en de 

kosten niettegenstaande de gerechte passeerde, appellatie bij provisie haar voorgang zal hebben. En 

cond. de ged. in de kosten van het incident.  

 

Jenke Pieters CONTRA Jurgien Reinders; als v.v. Atke Johannes zijn e.h  IN Factis. 

 

Willem Harmens zn smid, bij Ritzumazijl, als cessie hebbende van Pieter Claas te Marssum.  

CONTRA Dr. Pieter Claas.  IN Factis. 

 

Hero Pibes tot Jelsum, impt  CONTRA Fedde Rinckes ged.  

HET HOFF  verklaart de baar ten processe overgelegd executabel; Vervolgens cond. de ged. om de 

impt. te betalen de somma van 455 g.gld en 32 g.gld alles met schade etc.. onder deductie van 29 

g.gld en 25 str. en nog in een derde partije alsulke interessen als bij de rekeninge van 16 mei 1604 

van de secr. van Leeuwaderadeel gevallen is. ,,, en om redenen compenseert de kosten.  

347. 

Willem Cornelis van der Mey aan St Jacobs Parochie, als naaste bloedverwant en de administratie 

hebbende van de twee nagel. weesknn. van Cornelis Arends, en cav.. de rato.  

CONTRA   Andries Jelgers.  IN Factis. 

 

Walte Reins, ter Oele als voogd van Frouck Anne dr Solkema.  CONTRA 

Wlcke Gerrijts tot Bonzwaag (!); als wett. voorst. van zijn knn. bij Een Solkema zijn overleden 

huisvrouw;  HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, 

zo in conv. als in reconv. des dat hij in conformité in conventie in excecutione zal mogen aftrekken 

zo veel het geen bij wln Anne Tyerks na de dood(?) van Syouck Gaudt ? zijn huisvrouw als bij hem 

appellant singularis titulis verkregen is; en cond. de applt. in de kosten.  

 

Claassien Willems dr. wed. van Tonis Pieters; als moeder en wett. voorst. van haar knn,       

CONTRA    Peter Gerrits Burg (Buig?) voor hem zelven en cav de rato voor Reinu Jans zijn 

huisvrouw.     IN Factis. 

348.   

27 febr 1608. 

Alle Bauckes als mederechter in het Middelste Kwartier van het dorp Oosterzee; en Ricke Sibrands 

als volmacht van het Oosterse Kwartier, als mede volm. van de ingezeten van het vs. dorp.  

CONTRA Cornelis Oenes in Follega, als voogd van Syds Temme dr zijn huisvrouw.  

HET HOFF cond. de gedaagde om zijn stelle in den dorpe Oosterzee gelegen en Syts Temmes stelle 

genaamd, te hoeden en dragen in alle aanslagen, schattinge de lasten van 8 floreen, de impt. in hun 

qualiteit, te refunderen en betalen alle schaden en interessen, die zij door de onwilligheid hebben 

gehad.....; onverkort zijn afftochte wegens het octrooi van 22 jul 1587. en cond hem in de kosten. 

 

De erfg. van Jouke Jenkis en Juke Sibrands, applt CONTRA Jan Syurds geresumeerd de 

procedure bij wln Simon Reins gesustineerd; Sipke Gerloffs, Jenke Jaitses, en gecaveerd voor de 

erfg. van Gerlof Jets(e) zn geappelleerde.  .... niet bezwaard......   

349. 

(zie ook p. 243) Dns. Wilmus en Fecke Sibolts als volm. van Nijhuizum,  CONTRA 

Meile Sibolts en Ock Hoites, hem dragende dijkgraaf van de Hemdijk.  ..... de requirant te laten 

ongemoeid gedurende de tijd van het appel..... 

29 febr 1608. 

Augustus Jans burger en koopman binnen Harlingen;  CONTRA Arrien Jans schipper 

aldaar en  Aesge Boijens te Tzum.  ... de impt. te betalen 100 c.gld. 
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Rincke Andries C/ux    CONTRA Wypke Agges c/ux. ..ontzegt de req. zijn verzoek... 

 

Lyuwe Boelis secr. van Achtkarspelen, als voogd van Anna Lyuma zijn e.h.;Triumph.  CONTRA 

Aebe Allema voor hem en intervenierende voor Siju (Sijn?) Allema en Frans Tyebbes als v.v. Ets ? 

Alma zijn e.h.;  In factis. 

350. 

Marij Wichers dr. als oldemoeder en haar dragende als wettige voorstander van de twee kinderen bij 

Wijlen Jan Dirks Bent (?) nagelaten.   CONTRA 

Wopke Jarichs Burger in Leeuwarden; als vader en leg. Adm. van Jarich Wopkes zijn zoon bij wln 

Auck, Jan Frericks dr; en in die qual mede als naaste bloedverwant van de kinderen van Jan Dirks 

zn Bent, en Haring, Jan Freriks dr.  HET HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter en 

verklaart de geappelleerde, originaal impetrant ...... niet ontvangbaar. 

 

Aarend Frans Wabbels en Taedts Aucke dr. triumphant en impt. CONTRA 

Mr Epo Stoltenburch als curator absentis vanwege Jan Harmens Solsma (?) ende Syu Augutinus dr. 

wed. van hopman Harmen Jans als opposante;  

HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder interponeert daarop decreet dat de koop 

van het part van de huizinge ..... nog eenmaal over de kerk en het gerecht te proclameren.... op 12 

april a.s.; de oppositie kosteloos en schadelos af te doen onverkort haar rechten andersins. 

351. 

Jelke Claas zn te Oostereind voor hem en als het recht van huiringe hebbende van Gerrolt Pieters , 

nom libr. En Feck Aelke dr. uit naam van de knn.  CONTRA 

Georgien Henricx burgemeester in Leeuwarden; en Watse Jans als curatoren over Atse en Feike 

Hettes kinderen, en Eelck Gerloff Rispens dr. wonende tot Folsgare, als leg tutrix van haar kinderen 

bij Wijbrand Taickes.   HET HOFF cond. de ged. om de impt te  betalen 43 g.gld; 14 strs; met 

schaden etc.....  onverkort de ged. bij nieuwe instantie......  en cond. hem in de kosten. 

 

Jeesel Sine dr. e.l.;  CONTRA    Uulbe Hilles.  .... voor de commissaris..... geen POINCTEN... 

 

Wijbe Pieters aplt CONTRA Ida, Sibe Banga dr. wed van wln Jan Jans Groen, en dr 

Antonius Baersma (??) als c.d.r voor de weesknn.  van Jan Jan Groen v.s.; als erfg. onder ben. v. 

inventaris; res. de proceduren;   HET HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter; ... bij 

nieuwe sententie ... cond. de geapp. boven de deductie van 24 c.gld en 9 strs; te betalen de somma 

van 62 C. gld; ..... niet ontfangbaar. 

352.   

2 maart 1608. 

Cornelis Dirks zn op de Rugewaart, als het recht hebbende van Douwe Hans zn; en Roeloff Martens 

en Pieter Willems als als voorm. over de weeskinderen van Douwe en Syts Jans dr. in tijden e.l.; en 

in dezen volmacht voor Hans Douwes, als mede erfg. Van Douwe Hans; en Syts zijn ouders; 

adproberende de zaken van Douwe in zijn leven gedaan en het recht hebbende van Cornelis Arriens, 

en Intte en Suy Johannes; CONTRA Willem Tyesses voor hem en als man den voogd van 

Aeltien Joris dr;   .... te namptificeren 1150.... C,gld. 

 

Bartholomeus Fusteman (?) aplt CONTRA Bartholomeus Oldeneel, als voorm over de 

wezen van Frans Timens, bij Hille Haring(s) (Harmens?) getogen.  

binnen 2 maanden peremptoir.  

 

Halbe Jugiens te Stiens in conv. en reconv.  CONTRA Wick Jurgiens wed van Gerben Wijbes 

tot Bornbergum.  IN Factis. 

353. 

Joris Gerrijts Camp. Burgemeester te Leeuwarden; voor hem en als conjuncta persona van Itsen 

Gerrijts dr; en Berend Gerrijts zijn broeder, c.d.r als erfg. Van Joris Gerrijts Camp hun vader.  

CONTRA Henrich Douwes aan St. Anna Parochie.  .... de ged. de impt. te betalen 122 dalers, 

en 16 str; onder deductie van 20 dalers in een partije, en 30 dalers 22 strs, en 8 penningen in een 
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ander partije....  en voorts niet ontfangbaar.  

 

Jfr. Jaqueline van Aitta, wed. van Peter Bugers, als voogd van Joost van Aitta, en cav. voor de mede 

erfg. van wln. Saep van Aytta; ... In Factis. 

354. 

Dirck van Harderwijk burger in Leeuwarden;   CONTRA   dr. Hero Schingen adv v.d. Hove. 

HET HOFF gezien de acten bij welken waarbij de gedaagde aangenomen heeft, te antwoorden en 

bij de impt's verzoek vermits de gedaagde niet geantwoord hadde, bij de ordonnatie niet 

gepersisteerd te zijn, verstect de gedaagde....   en gehoord de eed van de impt... cond. de ged. te 

betalen 40 C.gld 15 strs. .... 

 

Jan Jans en Truijcken e.l  CONTRA Quirijn Gerrijts c/ux.  

HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hun alsnog de tijd van drie weken 

naastkomende....... 

3 maart 1608. 

Wytse Bennes c/ux;  CONTRA Lyuwe Fopma gereq.  .... binnen de tijd van een maand zijn 

produktie te mogen doen...... 

355. 

Jan Lambets als man en voogd van Anna Douwe Philips wed; voor haar en haar kinderen. Triumph. 

CONTRA Jacob Harmens geapp.  .... op de overgelegde declaratien van costen...  binnen 

8 dagen naastkomende ; bij gebreke van dien....... 

 

Cornelis Hartijens, applt.  CONTRA Gale Wybes. HET HOFF  verklaart het proces aan de 

zijde van de appellant geconcludeerd en .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Hidde Eelkes voor hem en als proc. hebbende van Breutick Inte dr; als erfg van Inte Bauckes,  

applt.  CONTRA Tyesse Hebbes tot Menaldum, en mede voor Engel Johannes dr zijn e.h.; en 

mede transport hebbende van Jarich Johannes.  ... niet bezwaard........ 

356. 

Catharina Aysma wed. van Syurdt Rispens, als oudemoeder en gauthoriseerde tutrix over Syurd 

Rispens de Jonge, bij wln Mr. Schelte Rispens en Syurdke Baard in echte getogen.  

CONTRA Frans Wabbels. 

HET HOFF  cond. de ged. om de impt. te restutueren de baaren, munimenten, rekenboeken, sampt 

gold, silver, gemunt en ongemunt, als bevonden zal worden bij de gedaagde in het sterfhuis, van 

Syurdtke Baard, na hem genomen zijn, en dat met alle schaden ... etc..... en om redenen 

compenseert de kosten. EN in reconventie cond de ged om te stellen genoegzame cautie, rem 

principalem salvem sorem(??) compenseert de kosten en in vordere proceduren te compareren voor 

Roussel, Rd Ord. .... 

 

Gerbrand Pieters en Trijn Tijsses e.l.; te Oosterlittens, en de vs Gerben (!) cessie hebbende van Ael 

Jans, te Itens, wed an Harmen Jans als mede Crediteurs van Rein Its, als man en voogd van Lolck 

Holke dr. en leven e.l. te Bolsward.  CONTRA  

Douthien Rennerts, wed Sibrand Sibrens, te Oosterlittens, voor haar en de knn. bij de vs. Simon 

getogen.  Rejekteert de exceptie..... peremptoir te antwoorden. 

357. 

Harmen Jansen geadsisteerd met Andries Hendriks zijn curator. Impt CONTRA   

Dr Hero Hettingha  ged. ... rejekteert de exceptie... cond. de ged. de impt. te antwoorden. 

 

Elisabeth Dircks dr wed. Jacob van Marssum; voor haar en de knn. en resumerende de proceduren. 

CONTRA Tseetske Jelgersma wed. Fredrik van Voort, voor haar en de knn.  

HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen 200 c. gld met de interessen vandien; op de 1e mei 

1604 verschenen. En met de schaden..... etc...... 

 

Tyard Haarsma tot Bolsward, impt en triumph. CONTRA 



658  

Antonis van Aelwe, ged. en gecond.  HET HOFF wijst partijen in factis, en in reconv. cond. de ged. 

om de obligatie ten processe geroerd de impt te doen hebben en laten volgen.  

Onverkort gedaagde's recht.... 

358. 

Andreus Sircx no uxore; aplt   CONTRA Lyuwe Ryurdts, cur. lit. en als voogd van Wijb Benne 

dr. zijn e.h.; en mede voor zijn wijffs broeder.     HET HOFF  verklaart de applt. Bij het vonnis van 

de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Sicke van Dekema der rechten doctor.   CONTRA Jfr Barbara van Dekema, voor haar zelfs en Mr. 

Gabbe Meinsma als volm. van Jfr Lucia van Dekema, te samen als erfg van Frans van Dekema; hun 

vader en Hector van Dekema hun broeder. IN Factis. 

 

De Procureur Generaal,   CONTRA Jfr Ida van Loo, wed. wln. Johan Rattaller, voor haar zelve en 

mede administrator van  Jfr Margarethe Rattaller, hun dochter, bij de vs Rattaler getogen, en 

Wolphaerd van Lezaan als voogd van Jfr. Wijweke van Rattaller zijn huisvrouw.  

..... de ged. haar gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. .... 

359. 

Mr Gerardus Smid, burger binnen Groningen.   CONTRA   Jr. Casper van Ewessum, heer van 

Nijenoort, drossaart te Coevorden, en van de landen van Drenthe; vanwege de Stad en Omlanden 

des Vrieschen Nassauschen Regiments,  gedaagde. .....niet ontfangbaar...... 

5 maart 1608. 

De proc Gen. CONTRA Saff (Saaff) Henricks tot Harlingen, Sicke Claas en Aaff Jans dr. te 

Witmarsum; en Dirck Allerds te Wier.  IN Factis. 

 

Eijsse Annes tot Surhuizum, als cur. lit. over de onjarige kinderen van Anna Jans dr zijn huisvrouw, 

bij wijlen Here Folkes haar overleden man getogen.  CONTRA Jacob Jans te Kollum. 

 ...niet ontvangbaar..... 

360. 

Doorgehaald: Tyalle Mennerds, tot Riperkerk CONTRA Idsart van Glins; Ryurdt Dircks 

en Dubbrich Gales en Willem Radijs.  HET HOFF  cond. Idsart Glins om de impt. te betalen 22 

c.gld; en nog gelijke.... met de schaden etc..... 

 

Bauck Otte dr. e.h. van Peter Jacobs, als speciale last hebbende van hem. CONTRA  

Douwe Epema Grietman van Hemelumer Oldephaert, ...... niet ontfangbaar.. in cas van reductie.  

7 maart 1608. 

Dr Galenus Foppens vanwegen Romck Romcke dr. Feddema; en cur lit. over haar en Suffridus 

Nijenhuis als stiefvader en geord. cur. over Lyuwe Lyuwes zn Jellema, en mede proc. hebbende van 

Gots Minne dr.en Here en Hylck Jellema kinderen; Arnoldus Poppius te Kollum;   pag 361;   

bij Merckien Jellema in echte getogen; voor haar zelf en als het recht hebbende van Johan, Hero 

Romme Jemme kinderen, bij wln. Jemme ende Imck Jellema dr nagelaten; alle kindskinderen van 

Hero Jellema; gewoond en overleden te Kollum.  

CONTRA Rompt en Jelger Sinda.     HET HOFF cond. de ged. om de goederen van Tieed 

Halbersma ingekomen voor zovele in hen is te restitueren, en laten volgen, met de vruchten etc......  

en compenseert de kosten.... 

 

Claes Sibrands te Harlingen  CONTRA Bonne Jacobs Hever (?) burger en kr.... mr. te 

Harlingen, en mede uit de naam van Sytse Jarichs, generaal k.... mr.  ?   ....... niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter......... 

362.   

8 maart 1608. 

Adries Henricx Holkbender (Boekbinder?) van Sijne (?) Ee, als man en voogd van Imck Gabbe dr 

zijn huisvrouw, en als conj. persona van Tyebbe en Marck Skele en Sijbrich zijn resp. broeders en 

zuster, en caverende onder verband hunner goederen. CONTRA  Aarend van Loon, curator 

bonorum, Ulcke Piers en Molle (Melle) Sibrens; Hylck, Jan Tonis, binnen Leeuwarden, Benne 
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Sickes tot Oenkerk, Sipke Bockes te Huizum, allen crediteuren van Jan Gabbes.  

Het HOFF cond. de gereq. om de attentaten van de proceduren , hangende de zaak ten principale 

...., voor zovele de landen aangaat, ..... die wegens de huizinge hem ontzeggende,   (zeer slecht 

geschreven) ......... 

 

8 maart 1608. 

Jan Gercks als voogd van Botke Dirks dr zijn e.h.; en als erfg van Waats Tiete dr haar moeder, 

nagelaten wed van Dirck Gerrijts.  CONTRA   Wopke Jarichs als voorstander van zijn kinderen 

bij wln Metke Dirks dr.   HET HOFF cond. de ged. Om de verdeling van de goederen mitsgaders al 

het zilverwerk of ongemunt zilver bij Waats Tiete dr. hun moeder resp. grootmoeder nagelaten 

vooruit te laten volgen en genieten met fruchten en emolumenten schaden etc......(363.)   alsook des 

sterfhuis lasten, na inhoud van vs. Waatses dispositie te betalen; overkort het recht van de 

gedaaagde op zijn legitimam. Verder niet ontfangbaar en cond. hen in de kosten. 

 

Feike Feike dr wed Sicke Tyallings;  CONTRA 

Ate, Tyalling en Feike Sickes zonen, Fedderick Anskes als m.e.v. van Saeck Sicke dr zijn e.h.; 

Gerbrand Dyurres en Botte Hanckes beide als geinteresseerde corators, quoad divisionem over de 

nagelaten weeskinderen van wln. Goslick Meinerds, bij wln Aat Sicke dr. allen erfg van Wln Sicke 

Tyallings. HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 185 g.gld; onder 

deductie van 3 C.gld 15 strs, met schaden en interessen, alsook de interest van 300 g.gld rede 

verschenen en en nog gedurende hun leven zullen verschijnen; en voorts niet ontvangbaar.  

 

Mr. Cornelis Sickes Nauta, voor Jouck Pieters dr zijn huisvrouw, en als last hebbende van Franske 

Pieters, met consent van Claes Simons haar man; erfg. van Hylck Oentziema;  

CONTRA Edzart van Grovenstins, grietman van Menaldumadeel; voor hem en zijn mede erfg. 

van wln. Wybe van Grovenstins, zijn vader en en onder verband v. goederen intervenierende voor 

Tiete Folpertz zoon Baard.  (363)  secretaris der zelve Grietenije.    ( geen uitspraak) 

 

Mr. Anne Ciprianus, postulant op het Bildt, als last en proc hebbend van Stijn Tonis dr. wed. van 

Everd Everds voor haar zelven, en als wett. voorst van Everd haar jongste zoon en van Jan Everds, 

erfg van hun vader.  CONTRA Mr Dominicus Lollius, postulant binnen Leeuwarden. 

Het HOFF gehoord de eed van de originaal triumph, ende affgetogen wes ten respecte van de 

gerequireerden de eersten en de anderes behoeden, voor uitgaven of deductie te komen, verklaart de 

meerdere ontvang 120 C.gld; ordonnerende dat de executie van de somma voor het hele bedrag haar 

voortgang zal hebben.  

365. 

Mr. Here Tyardts chirurgijn en burgemeester binnen Harlingen, als erfg. van zijn kind bij wln. 

Fokel Claas dr. en mediate erfg.   CONTRA    Gijbe Claes dr, e.h van Rommert Tyerks, burger te 

Leeuwarden; en Jan Jans burger binnen Franeker; als voorst van zijn knn bij Schelte dr. getogen  

HET HOFF cond. de ged. de impt. te leveren pertinente inventaris, bij ede gesterkt van de goederen 

van wln Claaas Scheltes, en hem impetrant daarvan zijn aanpart te doen hebben; en laten volgen 

met alle fruchten etc....  onder deductie van wat daarvan bij de impt. genoten is.  

 

Ite Gosses , impt. CONTRA Allert Pieters Roorda, voor hem zelve en voor zijn kind bij 

Bauck Epe dr.  en Marten Jans burger en koopman in de Roskam te Leeuwarden.  

HET HOFF cond. de ged. de impt. te guaranderen en costeloos en schadeloos af te doen nopens de 

ene helft van de propijn ..... 

366. 

Peter Annes en Sijn Herne dr te Burchwerd, in conv en reconventie;   CONTRA 

Ede Reins, ratificerende en adproberende tot Burgwerd, nu maior zijnde, als erfg van Rein Edes zijn 

vader, ratificerende het geen bij Gabe (Gle?) Peters zijn curator is gedaan. 

HET HOFF  verklaart dat partijen met het achtergelaten inventaris niet kunnen volstaan; cond. hen 

om hetselve te vergroten met alzulke partijen goederen als door haar ten replijk werd gepasseerd; en 

om Ede Reins van alle de selve respectievelijke zijn aanpart benevens zijn aandeel van de goederen 
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in het inventaris gesteld te laten volgen; indien die in rerum  naturem zijn, indien niet de estimatie 

vandien; met schaden en interessen. Ende recht doende tegens Ede Reins taxeert de kostpenningen 

in de presentatie uitgedrukt, daarentegens gecompenseert zijne; tegens het gepretendeerde 

bodeloon, tot 25 jaar inclusief, ter somma van 691 g.gldl; onverkort Pieter Annes en Sijn Heres 

voor de kostpennimgen van de volgende jaren; haar recht bij welken en welken instantie en 

compenseert de kosten.. ( ervoor staat: sententie van de 5e febr 1608) 

 

9 maart 1608 

Sibren Wibrens, burger in Leeuwarden, als m.e.v. van Lysbet Wolters; zijn huisvr. erfg. van Jelle 

Wolters zijn huisvrouws zuster. Impt. CONTRA 

Syurd Syerks Donie ged. En exc. HET HOFF  rejekteert de exceptie bij de impt. in de 19e artikel 

van het antwoord  gerepugneerd, cond. de ged om peremptoir te antwoorden op de eis van de impt.  

 

Gats Jelles te Harlingen mede crediteur(?) van Jelle Romkes zijn vader;  CONTRA 

Her Wijbrands en Alijt Allards dr. e.l te Staveren. ... te namptificeren 500 C.gld...... 

367. 

Jan Riemers buiten Harlingen, in het Hoof, op de Spijckerboor genaamd CONTRA 

Doed Peers dr; wed Ebe Peters, tot Kimswerd; voor haar en het kind bij de vs Ebe getogen;  

......... niet bezwaard......... 

 

Dr Lambertus Adius advocaat v. dezen Hove, als cessie hebbende van Jan Gabbes Kempema impt. 

CONTRA Jurgien Hendriks burgemeester in Leeuwarden; als cred. van de vs Jan en 

intervenierende voor Tyurdt Reenks en Romck Romke dr te Ferwerd, gedaagde. 

HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 162 g.gld; waarvan de eerste honderd 

verrschenen zijn de 1e mei lestleden; en de rest te verschijnen mei nakomende; met schade etc..... 

ordonnerende dat de Proc. Gen. om partijen na hem te nemen en het recht van de Heerlijkheid te 

bewaren. Tegens Jan Gabbes; ..... 

368. 

Henrick Douwes req.  CONTRA Willem Radijs, deurwaarder van den Hove.  

In factis. 

 

Jelke Popma wed van Enne Ennes, voor haar en voor de andere erfg. Van Douwe Popma, hun 

vader,   CONTRA Douwe Heins te Wommels, intervenierende voor Ryurdt Saekles, te Cubaard; 

onder satisfactie van de vs Ryurd. HET HOFF cond. de ged. de impt. te guaranderen nopens de 

10 g.gldl .... etc..... 

 

Albert Edes te Grouw, reducent   CONTRA   Gerrijt Bartels als geauthoriseerde curator over de 

knn. bij wln. Eelck Gercx dr. nagelaten.  

 

Ewout Rijcx burger en koopman te Leeuwarden; Triumph. CONTRA 

Taets Tyerks voor zich en Romke Lyuwes en Geel Lyuwe dr. ged. en opp.  In Factis. 

10 maart 1608. 

Pier, Doecke en Watze Annes en Johannes Edes als voogden van Sibbel Anne dr zijn e.h.   

CONTRA   Lolke Piers vor hem en vanwege Jantien Buwe dr. zijn e.h.  In Factis. 

 

Isaar Adius, appellant en gebruikende gemeenschap in appel  CONTRA 

Mr. Jan Hires(?) chirurgijn en geapp.  In Factis. 

 

Ariaantien Jan Tyerks, voor haar zelven en als mediate erfg van Cornelis Henricx geass. met 

Henrick Douwes haar tegenwoordige man.   CONTRA 

Claas Heres op het Bildt, en Jan Ockes te Hallum.  In Factis.  

 

De bevelhebberen van Hanspoortster Espel te Dokkum, crudenier, burgers in Amsterdam, in conv. 

en reconv. CONTRA   Epo Jans Bartels voor hem en vanwege Tied Erenst dr zijn e.h.   ... te 
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namptificeren 400 dalers..... 

 

Johannes Sytses postulant te Balck;  CONTRA Reyn Upkes te Balck. Geintervenieerd hebben 

de voor Gatse Mercx;  In Factis. 

 

Eesck Haiema tot Surhuizum   CONTRA Harmen Jeroens, voor hem en als voogd van Sibrich 

Ebe dr zijn e.h.  gedaagde. In Factis. 

 

11 maart 1608. 

Marten Lykles, CONTRA Tamme Abes (Ables?)   HET HOFF  rejecteert de exceptie , houdt het 

proces van de zijde van de appellant voor geconcludeerd, ...... replijk binnen 8 dagen in te brengen... 

371.   

12 maart 1608. 

Rennerd Rennerd als cur. over Jan Jans zoons kinderen, Geert Jacobs de vs. Jan Koekebakkers 

voorwijff; in echte getogen in conv. en reconv.   CONTRA 

Jan Jans de Weste (?) interv. voor Romke Greolts, en Cornelis Hieronymus zijn borge, en mede 

cavereende voor Jan Pauw, seepsieder, en Peter Cornelis,   ......voor Lyklema die hen zal 

verenigen, indien niet hem informeren op zekere POINCTEN: 1. Wanneer de schulden en 

pretensien bij de originaal ged. gepretendeerd eerst zijn opgeleverd. 2. Oft ook de selve staande echt 

van Jan de Vrees (?) ende Geert Jacobs zijn gemaakt of niet.  3. Uit wat oorzaken deselve oorsprong 

nemen het sij uit koopmanschap of andersints? 4. Ende tot dien fine de ex..... oft bescheiden van die 

uit vorige rekenboek te recouvreren.   5. Wanneer Geert Jacobs, zijn, Westra(?) huisvrouwe dezer 

wereld is overleden.  

14 maart 1608. 

Philips van Tongeren req;    CONTRA Lolke Tyommes  In Factis. 

372. 

Tyerck Sapes  CONTRA Eesck Emingha; geapp. HET HOFF  verklaart de geapp. boven 

de verklaringe van het 16e artikel van het dupliek bij de applt. gedaan enige splijttinge in de 

geinter.....   appellatie te gedogen....  Reserverende de kosten. 

 

Jfr Barbara van Herema  CONTRA Frans van der List (?) POINCTEN: 1. Wanneer en in 

wat jaar gesteld is, hetgeen bij de impt's woord geposeerd in den 3e artikel en volgens de 13e artikel 

incluis. 2. Oft daarvan tusschen de impt. en gedaagde reconciliatie is gevallen. 3. Oft zij ook 

onderhands met elkanderen niet huis geholden hebben als echtelieden gewoon zijn, en toestaat. 4. 

Te recouvreren mede de fine ende anderen acten bij de Magistraat van Bremen verleend, aangaande 

de gepretendeerde desertie van de impetrante ende in den 10e artikel van gedaagdes antwoord 

gementioneerd. 5. Oft en wat staande echte en bijwoningen (?) van partijen is ondergeteerd 6. Wat 

ook in de staat van des gedaagde gerede sij ende waarvan hij leeft?  7. Oft de ged. nu lest te 

Re.(Rien?)  met de impt. wonende van daar is weggelopen. 8. Oft hij ook enige tijd alvoren, daar en 

indercorts voor zijn vertrekken haer gualiluen ?? getracteerd heeft en in wat voegen zulks is 

geschied? 9. Oft van hoererije in den 20 artikel gementioneerd enige sekerheid is, en hoe het 

vrouwpersoon wordt genoemd.  

373. 

Fedde Rinckes als voormomber over de weeskinderen van Pier (Peer) Gosses en Hylck Rincke dr. 

en mede het recht hebbende van Abbe Idskes.   CONTRA 

Hotse en Jelle Douwes, en Syouck Douwe dr. allen erfg. Van Douwe Beerends hun vader.  

 

Uulbe Gerbens tot Gerkesklooster, impt CONTRA Rompt Sapes als proc hebbende van 

Syurd Tasma, te Ausbuur, vervangende de persoon van Rein Paewema (Paebema?)  

.......... te namptificeren 112 c.gld......... 

 

Aarend van Aarensma en Margaretha Fockens e.l.   CONTRA Tetke Taedema e.h. van dr. 

Augustinus Polman.  IN Factis. 

15 mrt 1608. 
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Auke Broers voor hem en vanwege Atke Hendriks zijn huisvrouw, ab intestato erfg. van doctor 

Ludovicus Ens.   CONTRA Roeland van Achelen.     Te compareren voor de commissaris die hen 

zal informeren op zekere POINCTEN: 1.Oft de gedaagde en zijn huisvrouw in den jare 1597 voor 

Andries Isbrands meer borgtochten aan wln. L. Ens heeft gepasseerd, als van 100 c.gld en deselve te 

recouvreren.  

374. 

Tyomme Wopkes Requirant,   CONTRA Sibrant Wopkes, .. peremptoir te antwoorden.... 

 

DE EERSTE RECHTDACH NA DE PAESEN 1608 IS GEWEEST DEN 5 DEN APRILIS. 

 

Rennerd Douwes te Tzum req.   CONTRA   Pieter Kingema , cur. over Gerbrich Gerbens. 

HET HOFF restituerende de ged. tegens verloop van tijd, gunt hen alsnoch de tijd van 14 dagen om 

hun productie te mogen doen en cond. hem niettemin in de kosten. 

 

Dr. Daniel de Blocq,  CONTRA Graets Benedictus. ...ontzegt de impt zijn verzoek... 

6 april 1608. 

Anne Nannes op de Bildt, voor hem en als m.e.v. voor Griet Rommerts dr. req. CONTRA 

Cornelis Cornelis zn Gelder; gereq.  ..... niet ontvangbaar..... 

375. 

Henrick van Oldendorp als erfg van Wibrand van Oldendorp. In conv. en reconventie CONTRA 

Syouck en Jel van Donia, ged. in conv. en eisers in reconventie.  

HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen de somma van 140 dalers, met de schaden etc.... 

En in reconventie, verklaart de eis en conclusie tegens de Henrick niet ontvangbaar. 

 

De wed van Jan van Bentem, voor haar en als leg. adm. voor haar kinderen resumerende de 

proceduren  en Gercke Pieters Sickema, en Syurd Jeltis,  CONTRA 

Baucke Takes gemeenschap van appellationis gebruikende.   In Factis. 

7 april 1608. 

Sibe Jans voor hem en vanwege Sibrand Sytses en Sijtse Gerrits, als voorm over de onjarige knn. 

van Bocke Doijtse(s) Wyarda, zo ten eersten als ten tweeden bedde geprocreerd. En Doitse Bockes 

voor hem van als conjuncta persona van Sibren Bockes sijn broeder;  

CONTRA Merck Rinnerds; voor hem en voor Sas Epe dr. zijn huisvrouw. 

Te compareren voor Saeckma, ..... op POINCTEN 1. Wat handelingen tusschen Bocke Doitses 

Wijarda en de gedaagde na het contract ten processe geroert, geweest zijn? 2. Oft daar aff nog iets 

open en onverrekend staat? 3. Indien (ja) meerdere actien en liquidatien daarvan te recouvreren.  

376. 

Ju Hommes Contra  Romck Tyardts. In Factis. 

8 april 1608. 

Wibrand Joachims, burger en koopman binnen Steenwijk, in de naam van zijn knn. bij Anna 

Henrcks dr; en als conj. persona voor Geiske Henricks, en erfg van wln Henrick Sevenmaker in 

tijden burgemeester van Steenwijk.  CONTRA Jan Gerrijts volm. van de ingezetenen van 

Kollumerland.   HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 197 dalers, met 

schaden etc..... voorts niet ontvangbaar.  

 

NOTITIE: Op den 8en april is dr. Aede van Eijssinga, als Raad Ordinaris geintroduceerd bij de 

heere Upke van Burmannia en de heere Schwarzenbergh, door last van het Collegie van de heren 

Gedeputeerden.  

377. 

Lenerd Heeren (?) impt  CONTRA  Jan Cornelis Alberts; ged.   

HET HOFF gehoord de eed bij welke de impt verklaard heeft geen ander borge te kunnen bekomen, 

als noch bij hem gesteld is, rejekteert de exceptie; en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.  

 

Monte Renckes   CONTRA Wijbe Syurdts;  rejecteert de exceptie.... 

9 april 1608. 
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Philippus Foppes te Huins, applt.  CONTRA   Foecke Haikes (Harkes?) als kerkvoogd en adm. Der 

geestelijke goederen te Leons. En de gemeente van hetzelve dorp. 

HET HOFF verklaart de applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, mits dat de geapp. 

Op de 6 pondematen lands ten processe gemeld, mede zal dragen de last van de floreenrenthe; 

daarop  beschoten ende in conformité van vorige sententie van de Nederrechter van date den 5 mrt 

1593 en geconfirmeerd bij sententie van 12 julij 1595. en om redenen compenseert de kosten.  

 

11 apri 1608. 

Sibe Idses en Geert Here dr e.l te Leeuwarden, applt   CONTRA Syurdt Lyuwes te Witmarsum.  

.... niet bezwaard..... 

378. 

Deitze van Wijnia CONTRA Hendrick Oldendorp;  

HET HOFF houdende de proc. aan de zijde van de geapp. voor geconcludeerd, zonder te letten op 

de geponeerde exceptie, wijst partijen in factis in forma voor Ulenburch.  

 

Ate Tyallings en Feike Sickes, Gerbrand Dyurres, en Bott Hankes (Hamkes?) als cur. ad divisionem 

van wln Goslick Meinerds en Aat Sickes wezen. CONTRA 

Feddrick Ansckes als voogd van Sack Sake dr, zijn e.h. ... niet ontvangbaar..... 

 

12 april 1608. 

Trijnke Jan Freriks wed. voor haar zelven en Dominicus Lollius als geauthoriseerde cur. lit over 

Jijcke Jans dr, als erfg. van Jan Freerks CONTRA 

Pieter Dirks aan St . Anna Parochie.  .... niet ontvangbaar...... 

 

Folkerd Epema en Tyemck Wijarda,  CONTRA Gosse Foppes.  

Te comparenen voor de commissaris.... geen POINCTEN. 

 

13 aprilis 1608. 

Oenke Cleis tot Echten als last en proc. hebbende van Jeesle Rencke dr. zijn moeder, en Waab Cleis 

dr. zijn zuster, met consent van Wolter Hylkes haar man.  CONTRA Johan Gerks secr. van 

Lemster5ga. Voor hem en nom ux. HET HOFF cond. de geapp. de twee floreen op de 8 dagmad 

lands breder ten processe uitgedrukt te hoeden en te dragen, en de req. daarvan te bevrijden. En om 

redenen  compenseert de kosten. 

 

14 april 1608. 

Griet Rienks dr, voor haar zelve en Jan Gerrijts van Burum, ende Tseetske Berends , crediteuren 

van wln Griet en Syrck Jans,  CONTRA Teed Jurgien Auckens (?) Wed. en Uulck Jurgiens dr.  

HET HOFF cond. de geappellleerde voor zo veel in haar is te gedogen, dat liquidatie werde 

gemaakt van de goederen van wln Syrck en Griet, ende mede om de goederen bij de deurwaarder 

gehaald, voor zoveel die Griet toebehoren, kosteloos en schadeloos af te doen..... 

380. 

Joachim Lubberts in zijn qualiteit,  CONTRA Claas Henrici. Het HOFF cond. de gereq. om 

met de req. na de lesten retroacten van de proceduren in het incident gemeld, deselve proceduren te 

vervolgen en cond de geapp in de kosten.....   

 

Douwe Joachims binnen Leeuwarden, impt en triumph.  CONTRA   

Edsart van Grovenstins  grietman van Menaldumadeel.   HET HOFF taxerende de kosten en 

schaden ter somma van 13 g.gld 10 strs; ord. Dat de vs somma haar voortgang zal hebben. 

 

15 april 1608. 

Hette Tyerks in Leeuwarden als volmacht van Lambert Jans en voor dezen onder hypt. v. goederen 

c.d.r. CONTRA Fedde Cornelis te Franeker, en caverende de rato voor de erfg. van Eland 

Wopke dr.  In Factis. 
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Reeme Gerbrans tot Metslawier, impt;   CONTRA  Joannes Jacobs executeur van Oostdongeradeel. 

HET HOFF  cond. de gedaagde het kind ten processe geroerd na hem te nemen, hetselve te 

alimenteren, ende te onderhouden, en haar ter zake van .... kosten te betalen de somma van 25 C. 

gld; en verklaart de impt. voor het overige niet ontvangbaar. ..... 

381. 

Evo Eijsma als dorprechter van Driesum  CONTRA Eelck Omme dr te Harlingen. 

..........niet ontvangbaar......... 

 

18 april 1608. 

Uwe Wierds  CONTRA Wate Harckema. HET HOFF  restituerende de gedaagde tegens 

verloop van tijd, gunt hem antwoord en replijk, en ord. partijen te procederen tot state van wijzen, 

in 8 dagen naastkomende, en cond. de req. in de kosten. 

 

19 april 1608. 

Oene Joukes Oenema,   CONTRA Trijn Everds. 

HET HOFF  gehoord de eed van de impt tot versterkinge van zijn aangeven restitueert hem tegens 

verloop van tijd, en gunt hem nog de tijd van een maand om zijn productie te mogen dien.... 

reserverende de kosten. 

20 april 1608. 

 

Worp van Tzyessens,  Conta  Seino Lewe.  HET HOFF  verstekt partijen....  wes wat ingebracht 

wordt binnen 14 dagen en cond. hen in de kosten van het proces. 

382.   

21 aprilis 1608 

Theus Peters burgemr in Leeuwarden mede crediteur van Jan en Hobbe Hermana, als mede 

volmacht van de andere crediteuren, en Paulus Gemmenich eveneens volmacht.  CONTRA  

Hessel van Hermana,  HET HOFF  taxerende de schaden en interessen ter somma van 71 car. Gld. 

en een stuiver en een blanck, ord..... dat de executie haar voortgang zal hebben.... onverkort de 

triumph zijn recht jegens Jan van Hermana. En de vs. gecondemneerden als cur. over Hessel en 

Wibrand Herema. En compenseert de kosten. 

 

Jacob Dirks als volm van Engel Jelle dr ; en de vordere erfg. van wln Bauck Alis (Aelis?) weduwe 

van Epo Stapert. Impt.  CONTRA Gerbren Reins n/ux; en Hans Stapert, als volm van de erfg. 

Van wln. Dr. Laurentius Stapert.  IN Factis. 

 

Wijbe Jacobs, burgemeester te Franeker, Lambert Peters tot Bolsward, en als cur. over de knn. en 

erfgenamen van Peter Oeges bij Adriana Hillebrands dr. in echte getogen, en  voormond voor 

Adriana nu wonend tot   (pag 383)  Harlingen wed. van de vs. Peter Oeges. 

CONTRA Matheus Peters binnen Leeuwarden.   HET HOFF  verklaart Lambert Pieters en 

Wijbe Jacobs zo zij procederen .... niet ontvangbaar; en comp. de kosten; EN voorts aangaande de 

proceduren tussen Adriana Hillebrands mede impt en vs, gedaagden ter anderen zijden, doende 

recht op de versochte pervijsie, cond. de ged te namptificeren, (vast te zetten) de somma van 2300 

C.gld. Die zij, mede impt. onder cautie zal mogen lichten. En ten principale in factis.  

 

Homme Sierks, burgemeester in Bolsward,  CONTRA Sytse Broersma te Exmorra; Ids Syrcks 

te Arum, en Doed Syurds wed te Exmorra.  .... niet ontvangbaar....... 

 

Sicke Henricx binnen Leeuwarden voor hem en al v.v. Henrickien Juke dr; zijn e.h.  CONTRA 

Sipke Tyaerdts, en Lyuwe Lyuwe dr; tot Hogebeintum, en Jouke Gosses, en Bauck Tyaards dr. e.l 

te Ferwerd.  ... te namptificeren...  (geen bedrag) en in factis in forma. 

 

Jan Martens Gravius, ende Renck Folperts dr. volm. van Wijmbritseradeel, impt. 

CONTRA Syds van Botnia.  IN Factis... 

384. 
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Ille Tyebbes in Sint Nicolaasga, intervenenierend voor Romck Romcke dr. apllt 

CONTRA Gerbrand Ulbes te Bolsward. En Syu Uuble dr in St Nicolaasga, en c.d.r voor Auke 

Uulkes hun broeder.   In factis. 

 

Eernst van Grovenstins en Sibren Aukes,  CONTRA Jan Martens, Rienk Folperts, als 

volmachten van Wymbritseradeel.  HET HOFF  cond. de ged. de impt. te guarranderen; kosteloos 

en schadeloos te ontheffen van de sententie ten processe gemeldet, met de aankleef vandien, en te 

gehengen en te gedogen dat de kosten van de executie op ged. qualiteit werde ge..... ? en cond. de 

ged. in de kosten.  

 

Willem Meinerds als cur. bonorum van wln Pieter Meinerds, impt   CONTRA 

Cornelis Edes Feitema c.d.r. voor Mayke Allards en Jacob Allards ged.       HET HOFF verklaart 

Cornelis Edse Feitema met zijn interventie niet te mogen volstaan, en cond. hem in de kosten.  

385.   

22 april 1608. 

De wed en erfg. Van Claas W.....  req.    CONTRA   de erfg. Van Jacob Sinnes te Bolsward.  

HET HOFF restituerende de Requireerde tegens verloop van tijd, gunt deselve on de certificatie ? In 

het incident ter processe geroerd, met hen deductie met de principale proceduren te voegen  en 

cond. de gereq. sulks te gehengen en te gedogen, onverkoort de gereq, hun recht om daarop te 

procederen, en cond. niettemin de req. in de kosten.  

 

Sas Seerps dr e.h. van Douwe Rintses te Arum, en Imck Seerps dr. e.h. van Rintse Douwes, te 

Tyemmarum, beide bij consent van hun mannen,  CONTRA  

Syouck Peters dr. wed. van Seerp Bockes. Gecond. IN FACTIS..... 

 

De selve Triumphanten CONTRA Bocke Seerps. In Factis. 

386. 

Syurd Fockes wonend tot S... (Suid ... eren?)    CONTRA Harmen Hendriks op Heerenveen. 

.......  de tijd van een maand om zijn productie te mogen doen......in state van wijzen te brengen 

binnen 14 dagen....  en cond. de req. in de kosten. 

 

Henrick Oldendorp CONTRA Laurens de Veno.  In factis. 

 

Haio van Scheltema, voor hem en vanwege Jfr. Hylck van Scheltema zijn moeder, en Jfr Tsieetske 

van Scheltema zijn zuster, geres. de proc. bij wln mr. Doecke Wijaarda, in leven Rd Ord. als cur 

over de vs Tsieetske, en als volm. van Hylck en voor Haia Scheltema gesustineerd. CONTRA

  

Reinier Valcks, de zoon van Jan Valcks en geassisteerd met Anna Haiema, hem vor zijn interesse 

bij dezen voegend;  HET HOFF verklaart de impt. voor de crediteuren van Jan Valcx 

geprefereerd, te zijn op de penningen van 16 pm land, bij Epe Haiema gekocht, en mede op de 

pennigen gekomen van de huizinge en vordere landen,bij de commissaris van den Hove verkocht, 

voor de rest van de crediteuren, van Jan Valcx, die met de selve Jan gepr.......   hebben sedert de 

overdracht bij hem met Epe Haiema gemaakt, volgens de acte van date de 1e jili 1574. voorts niet 

ontvangbaar. onverkort......  

387. 

Aesge Sickes Albada, voor hem en als cur. over Saecke Staperts wezen, en mede cur. over Ids 

Albada;    CONTRA  Henrick Lubberts, Gerrijt Jans, Henrick en Ritske Jans zonen, voogden van 

het weeshuis van Sneek.  HET HOFF  doet ten niete het vonnis van de Nederrechter, en 

verklaart de applt.; originaal gedaagde met zijn presentatie te mogen volstaan, en de geapp. tot haar 

eis niet ontvangbaar; en compenseert de kosten. 

 

Jfr Bauck Bonga, wed. Jan Tadema, in leven grietman van Tzietzerkstradeel, als oldemoeder en 

geauthoriseerde  tutrix over Auckien Hiëronymus Polmans     CONTRA 

Sake Jans en Oege Oeges.  In Factis binnen 2 maanden.  
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Wijbe Pieters als recht en last hebbende van Jel Jelderts dr; wed. Peter Idsarts, zijn vader, die het 

recht hadde van Jeroon Sipkes.  CONTRA Willem Jans in Suwolde, ende Jouck op Obema 

sate te Wartena;  .... te comparenen voor de commissaris die hem zal informeren op zekere 

POINCTEN:1.Oft de 14 pondematen gelegen in de zate bij Willem Jans een der gedaaagden 

gebruikt, hebben toebehoord Harper Laurens  en zijn huisvrouw ver (storven?) 2. Oft een van haar 

kinderen en wien van haar kinderen? 3. Ende wie hij Willem daaraff de huur jaarlijks betaald heeft; 

sedert de dood van Harpert vs. Ende ver.... van Jel zijn wed. 4. Zo niet, wanneer Willem daaraff 

geen huur betaalt? 5. Oft de koop gemaakt tusschen Harpert en Jeroon heeft aangegaan desselfs 

Jeroons huisvrouw, Dieuw Louwe dr. 6. Dan, oft sij, Dieuw erfg is van Jeroon Sipckes, 7. Idem oft 

Harpert, geen erfg. heeft nagelaten? 8. Oft Anders, wie zijn goederen heeft ontvangen? 9. Oft deze 

14 pondematen aan iemand anders dan aan Jeroon Sipkes zijn verkocht.  

388. 

Holke Jaytses aplt CONTRA Lol Ieme wed,; als voorm over haar knn bij wln Ieme (Janne?) 

Auckes getogen.  ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

Sicke en Tyerck Jetses appellant;  CONTRA 

Pieter en Rein Hanckes vor hun zelf en Johan Sytses en Sytse Douwes als voogden van Goyck en 

Auck Hankedrs; hun huisvrouwen, en dezelve Rein en Johan Sytses en Aesge Popma als procuratie 

hebbende van Aeltien Hanse dr; wed. van wln. Sibolt Renicks, burgeresse in Franeker; als moeder 

en wett. voorst. van haar minderjarige kinderen bij de vs Sibolt getogen. En van Dirck Sibolts zoon 

voor hem zelven. HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard.... volhoudende henlieden in excecutoire haar recht nopens de Salcundia ?? en anderszins. 

389. 

Geert Dingle dr burgeresse te Sneek,   CONTRA Freerk Idsarts aldaar;  

HET HOFF doet ten niete het vonnis van de Nederrechter,.... en in nieuwe sententie, recht doende 

verklaart  originaal geappelleerde, nu de eiser, niet ontvangbaar.  

26 april 1608. 

Here Heres en Taeds Harrmens e.l.; te Rordahuisum.   CONTRA   Dirck Gerrolds en Tsieets 

Drewes dr. e.l. te Kolllum. .... te namptificeren 114 g.gld en 14 strs.  

 

Henrik Oldendorp imt   CONTRA Jelle Syurdts te Dokkum.  In Factis, binnen 2 maanden.  

 

Mett Wibes wonende te Elsloo; voor haar en de knn. bij wln. Wibe Haremens getogen.   

CONTRA Folkerd Jans. Gereq. .... ontzegt de req. zijn verzoek...... 

390.   

27 april 1608. 

Mr. Folkerd Ockes Broersma als m.e.v. van Sytske Uubles zijn huisvrouw, te Westermeer; vanwege 

Jacob Ubles zij huisvrouwen broeder op de Joure, en voor zo veel nood caverende de rato. 

.... voor de Commissaris......POINCTEN: 1. Tussen wat partijen de rekening van 26 nov 1586 

geschied is; en deselve te recouvreren.2. Oft Pieter Cornelis mede in recapitulatie van de rekening 

van 30 mei 1588 gemaakt heeft? 3. Te recouvreren de procuratie, waardoor mr. Folkerd Ockes in de 

ontvang is gekomen.  

 

Georgien Itsma vanwege zijn kinderen bij wijlen Doed Hobbema zijn huisvrouw, en in die qual. 

Erfg en resumerende de proceduren  CONTRA Auck Sents dr. wed. Rein Sappema; en Bennerd 

Sappema mede gedeputeerde der Staten van Frld. En Saes Sappema tesamen erfg. van de vs. Rein 

hun vader.  ... ontsegt de req. zijn verzoek.  

391. 

Epo Frans te Dokkum       CONTRA   Philippus Wessels geappelleerde.   .... niet ontfangbaar..... 

 

Feddrick Epes, burger in Leeuwarden, impt.   CONTRA Dirck Jans te Wyrum. (Wierum) 

HET HOFF verklaart de gedaagde met het antwoord in zijn dupliek te mogen volstaan, en de impt 

niet ontvangbaar.  
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Reinu Peters dr wed Cornelis Arens, voor har kinderen en wegens S.C Velleiani; c.d.r met consent 

van Folkerd Henricx Hoen ? haar teg man. CONTRA Lenerd Adriaans aan St Anna Parochie. 

HET HOFF cond. de ged. aan de impt. de borgtocht, conditie en executie te guaranderen, en 

kosteloos en schadeloos af te doen. En in de kosten tot 's Hoffs taxatie.  

 

28 april 1608. 

Tseets Douwes Tritsum, voor haar en de knn. bij wln. Gerbrand Gosses getogen. En mede vanwege 

Hendrik Jans, voor haar en mede onder verband van goederen voor de Secretaris Brongersma, 

sampt voor Arend Bauckes, als mede curator over wln. zijn broeder, req.   CONTRA  Pibe 

Douwes n/uxoris, en vanwege Wobbe Luitiens als m.e.v van Jantien Sijmons dr; c.d.r. HET 

HOFF cond. de gedaagde te gedogen dat de reqn. mede gehoord worden, ende haar tuigen op de 

POINCTEN van offitie in het incident geroerd geponeerd, reserverende de kosten.  

392. 

Jan Hoeck en Reinsck zijn huisvrouw, tot Burum,  CONTRA Take Etes te Collum.  

HET HOFF  gehoord de eed van de impt. tot versterkinge van zijn aangeven gedaan, verklaart de 

applt. bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

29 april 1608. 

Gouke Bruins Alsem (Alsma?)  CONTRA Haring van Sytzema te Dokkum, en Hans 

Johannes deurwaarder van dezen Hove.  HET HOFF cond. Harnig van Sytsema te gedogen 

dat de verkopinge .... zijn voortgang zal hebben; en voltogen wolde ? Bij de eerste rechtdag na de 

grote vakantie, bij gebreke vandien de impt. te restitueren zijn verschoten, ende hetgene hem 

volgens de artikelen toekomt, mitsgaders, in de kosten.... Verklarende de impt. tot zijn vordere eis 

niet ontfangbaar. 

 

Oene Oenes en Trijnke Goffe dr e.l. te Leeuwarden;    CONTRA Matheus Peters, burger in 

Leeuwarden.  ... te namptificeren 175 g.gldl ...... 

393. 

Trijnke Wilke dr,  als erg van wln Tyaerd Pieters Tsommema, geresumeerd hebbende de 

proceduren bij wln. Wilke Martens, hun wijlen vader.  CONTRA Matheus Leeuckema te Wirdum, 

als erfg. van wln. Martien Elings, zijn moeder.  ... niet ontfangbaar...... 

30 aprilis 1608. 

Douwe Abbes te Kollum, als erfg. onder benifice van inventaris van Taecke Abbes zijn wln. 

Broeder;   CONTRA Jacob Frans zn en Frans Syurdke Uulke Baards kinderen als erfg. van Pietrick 

Timens dr. oft andersins voor hem zelven.    HET HOFF cond. Frans en Syurdk Uulbe Baards s 

kinderen mede gedaagden aan de impt. boven het genen op de pr...   van de 27 januarij 1592 ten 

processe overgeleid, is, getekend, nog te betalen tot saken van de verkopinge van 48 pondematen in 

Breudsma te Schraard gelegen, de somma van 785 g.gld; en 19 strs; en beneffens die dien de 

kooppenningen van gelijke prijse ten navenant van de pondematen in Breutsma voor 15 einzen in 

Mackum, leggende ten libelle gementioneerd, met schaden etc..... des dat datgenen tot deductie zal 

streken hetgeen van oude mate bij nieuwe metinge bevonden of met quitantien en anders betaald zal 

worden haar betaald te zijn; ten welken einde partijen in executoire hen sullen mogen behelpen .......   

394. 

Rijck van Oostrum req.  CONTRA Hobbe van Waltinga, grietman, en Lollius Adama professor tot 

Franeker, Rochus Binnerds, Sytse Johannes en Iepe Romckes alle crediteuren van Rienck van 

Burmania; gereq. HET HOFF onder de presentatie bij de geëxcipieerde (req) gedaan van de 

principale briven, te willen exhibreren rejekteert de exceptie en condemneert hem peremptoir te 

antwoorden, reserverende de kosten. 

 

Lucia Willems dr binnen Leeuwarden, als door test. Erfg. van Anna Jacobs Canter. CONTRA 

Bottien Meinerds , huisvrouw van Mr. Johannes Franckena; gereq, In Factis. 

3 mei 1608. 

Jfr Barbara Heixan impt. CONTRA Frans van der List (?)  

HET HOFF cond de gedaagde hem van de impetrante quo ad horum, et cohabitationem tot nader 
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dispositie te onthouden, partijen kinderen te alimenteren, of te gedogen dat zij uit zijn, gedaagdes 

goederen worden onderhouden, ende de impt. haar bruitschat ter somma van 1800 rijksdaalders te 

restitueren, onder deductie van hetgeen uit oorzaken van de onder....      staande de echt gevallen, 

bevonden zal worden, haar te laste te komen, verklarende de impt. tot haar vordere eis vooralsnoch 

niet ontfangbaar. 

395. 

Isbrand Jonges, burger binnen Franeker;  CONTRA Marten, Stoffel en Jacob Claas zonen, 

voor hen en Trijn Claas dr. geass. met Jasper Pauwels en Maike Claas dr. geass met Cornelis 

Pauwels. hun resp mannen. HET HOFF verklaart de zesdepart van de huizinge en landen van 

Claas Martens en Aaff Poppe dr. op Geert Clazes geërvet, voor de helft van 500 C.gld; 

gehypothekeerd te zijn, ende cond. dienvolgens de gedaagde respectievelijk de selve zesdepart zo 

vele in hun is de impt. te relaxeren, of de helft van de vs. somma te betalen, met schaden etc, onder 

deductie hetgeen daarop betaald is.  

 

Luitien Joosters voor hem en zijn huisvrouw,   CONTRA Dirck Allards als cessie hebbend van 

Isbrand Jacobs, en c.d.r voor Tiets Jouckes zijn wijff.  .... niet bezwaard..... 

396. 

Lyuwe Fopma en Harmen Hessels tot Arum CONTRA Josias van Aarssen vervangende de 

persoon van zijn landzate Ryurd Douwes, en Everd Pieters voor haer zelve  wonende te Beijum in 

de dorpe Arum, ....en de andere geinteresseerde personen...       niet bezwaard............ . 

 

Doorgehaald: 

Lolke Tsummes van Leeuwarden, voor hem en als hem dragende sub beneficie van inventaris erfg. 

ex testamente, van wln. Aucke Sibrens dr zijn e.h.;  CONTRA  Hessel van Feitsma. 

397. 

Pieter Intes Kingema te Oosterwierum, als voogd van Trijnke Pibe dr. zijn e.h.; mede erfg van Pibe 

Jorrijts, haar vader   CONTRA   Syurdt Ulkes te Grouw. IN Factis. 

 

Gayke Bruins, (Bein..s?) postulant binnen Sneek, impt. CONTRA   Jelger en Hessel van Bootsma, 

His Bootsma hun zuster, als erfg. van Syrck Bootsma in leven Grietman van Rauwerderhem.  

HET HOFF ord. de ged. de impt. te betalen de somma van 120 C.gld; met de kosten en schaden bij 

de impt. geleden sedert 1e mei 1600.......etc. 

 

Wouter Adams, burger en schoenmaker in Leeuwarden, als geauth. cur. over Tyalle Tyalles nagel. 

weesk. van Tyalle Rochus en Teedke Tyalle dochter voor haar zelven. CONTRA 

Wibrand Rochus te Hogebeintum.  HET HOFF cond de ged. aan Tiedke Tyalle dr te betalen de 

somma van 470 g.gldl; 10 strs; 7 penn. onverkort de deductie in het slot van de rekening, d.d. 27 

dec 1605. .... en de impt. haar defensien te continueren, met schaden etc.... En voor deselve impt. 

wegens Tyalle Tyalles ord partijen te compareren voor de comissaris die hem zal informeren op 

zekere poincten. 

398. 

Philips van Tongeren als last hebbende van de crediteuren van Baucke Wopkes, en het recht 

hebbende van Adriaan van Cronenburgh impt. CONTRA    Gosse Foppes te Buitenpost.  

HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de somma van 43 g.gld; 25 str en 10 penn. En 11 

g.gld 10 strs in een andere partije, en in de kosten....tot s'hoffs taxatie. 

 

Janneke Roloffs wed. van wln. Claes Sibrands, als moeder en wett voorst. en erfg van dezelve;  

CONTRA Jurgien Alberts te Wolvega, en Johannes Johannes Schouwen aldaar, en Johannes 

Frans hopman als erfg onder ben v. inventaris van Wijb Frans zijn zuster.  

HET HOFF  ontsecht de impt. zijn verzoek......  

4 mei 1608. 

De gedeputeerde Staten van Friesland intervenierende voor Gerrijt Laurens en Kempe Wierds, 

meijers van Veenklooster. CONTRA  Bocke van Feitsma, grietman van Collumerland.  

(.... niets)  
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Holle Syurdts in zijn qualiteit,  CONTRA Broer Intses.  .... rejekteert de exceptie en cond. de 

gereq. peremptoir te antwoorden.  

 

Lolle Epema dijkgraaf van ..... ? van Hemelumer Oldvard en Noordwolde, en Utingeradeel, en de 

steden daar in begrepen, Sipcke Foeckes tot Nijega, en Boyn (Boien?) Symons tot Warns, dijks 

gedeputeerden, en Pieter Dirks secr. van dezelve,  CONTRA    Jelle Andringha, grietman van 

Utingeradeel als volm. van het deel, intervenierende voor Tinke van Andringha zijn gewezen 

volmacht.    IN Factis. 

400.   

6 mei 1608. 

Jan Heres te Kollum, voor hem en als voogd van Barbara Harmens zijn e.h.  CONTRA 

Aarend Martens te Leeuwarden, als erfg. van Jan Willems Coebrugge.  IN Factis. 

7 mei 1608. 

Dr. Feye Gabbema als erfg. van Baucke Feyes en Lam Harmens zijn vader en moeder, req.  

CONTRA Gabbe Sibles (Sibckes?)  wonende te Oosterwolde onder de Klokslag van Driesum  

HET HOFF ontsegt de req. zijn verzoek, ord. partijen niettemin de proceduren in state van wijzen te 

brengen....  reserverende de kosten.  

 

Neeltien Adriaans dr als mede erfg van Joris Jans haar oom.   CONTRA 

De erfg. Van Fonger Jelgers onder benifice van inventaris; res. de proceduren bij de vs. Fonger.  

HET HOFF  ord. partijen wederomme te compareren voor de commissaris.......POINCTEN: 1. Hoe 

groot de staat der goederen door Joris Jans nagelaten geweest is. 2 In wat perchelen van goederen 

de selve bestond. 3. Ende tot dien fine de inventaris te recouvreren. ( pagina 401.  ) 4. Voor wat 

quota of aandeel de req. haar gemelte erfenisse heeft becrodigt. 5. Wat administratie de vs. Fonger 

over deselve erfenisse heeft gehad? Hetzij voor een geheel of voor een deel. 6. Item, tot wiens 

verzoek. 7. Voorts, hoe groot zijn ontvang daarvan is geweest, en voor rekeninge ingesteld; 8 Wat 

hem daartegens wederomme is uitgekeerd; en aan wie? 9. Hoe veel de req daar af heeft genoten. 10. 

Of de req. ten respecte van de vs. erfenisse van anderen ook iets heeft genoten?11. Indien ja, van 

wie en hoeveel? 12. Oft de req. over de handelinge van d andere mede erfgenamen ook behoorlijk is 

geroepen. 13. Oft bij Joris Jans enige codicillen zijn nagelaten; 14. Oft wln. Fonger Jelgers de akte 

van de andere mede erfgenamen oft enige van dien gekocht heeft gehad of niet? 15. Indien niet, 

waaruit oft van wie deselve zijn vernoeget. 16. Oft iemand van hetselve ook iets resteert, ende hem 

over het doen van Wln Fonger Jelgers beklaagt.  

 

Jacob Nollis en Anke Laurens dr e.l. burgers in Leeuwarden;   CONTRA 

Joost van Emden, wonende op het Heerenveen. Gecaveerd hebbende voor Hilleke Jacobs zijn 

huisvrouw.  HET HOFF gezien de citatien verstekt de geaagde en houdende de overgelegde 

obligatie d.d. 4 jan 1607 voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 264 cgld, 4 

str en 4 penn. en in de kosten en boeten.  

402. 

Jurgien Henricx burger binnen Leeuwarden, als voorm. over de wezen van Atse Taeckes;  

CONTRA Greolt Peters (te) Uitwallingerga.  

9 mei 1608. 

Gerrijt Jobs req.  CONTRA Adriaan Schaft en Maiken e.l.; te Harlingen, Frans Martens H.? En Ida 

Doecke dr Baard, e.l. aldaar; Wijtse van Beima en Fedke Doecke dr e.l. te Franeker; Peter Jacobs en 

Rieme Reins dr e.l. en Abbe Poppes en Botke Lolle dr. e.l. te Bolsward. gereq.  

..... rejekteert de exceptie en cond. de ged. te antwoorden.... reserverende de kosten.... 

10 mei 1608. 

Idsart van Grovenstins, grietman van Menaldumadeel, req. CONTRA Mr Cornelis Tiara; in de 

naam van Frans ( )  Peters  zijn huisvrouwen zuster.  

HET HOFF releverende de req. tegens voorgaande acten, accordeert hem een ander antwoord te 

mogen overleggen, en cond. de gereq. de req ? te gedogen ordoneerende patijen tot acht dagen ..... 

tot de duplijk incluis ....    

403. 
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Sibrand Aytta tot Wommels voor hem zelven en als voogd van Trijn Gerbrands zijn huisvrouw, en 

mede het recht hebbende van Gerben Harckes hun vader.  CONTRA      Abbe Douwes nom. ux; 

voor een derdedeel erfg. van Yda Sweyns; Jan Andries zoon Schaaf, Hans van Meyburgh, en Sicke 

Hans vanwegen zijn  huisvrouwe, eensgelijks erfg van de vs. Ida en Auke en Trijnke Andries 

gedaagden.  IN Factis. 

 

Mathias Rommarts geassisteerd met Mr Johanns de Veno zijn Curateur   CONTRA 

Douwe Agges als cur. over Jfr Jijdke Hania.  In Factis. 

 

Bartholomeus Eysses appellant,  CONTRA Everd van Linteloo  in factis. 

404. 

DE EERSTE RECHTDACH NA PINXTEREN IS GEWEEST DEN XXXI DEN MAY 1608. 

 

Jan Epes te Kollum, impt    CONTRA  Metke Rompts en Tseetske Lyuwe dr. e.l  

HET HOFF verklaart de ged. ongehouden te wezen om ? vanwegen de declaratien van vacatien, 

expensen, en custen te ? Minu.....en. ? En cond. de impt. in de kosten.  

 

Adriaan Gijsberts voor hem en voor Syts Hanse dr zijn e.h.  CONTRA Wilke en Feddrik Tyesse 

zonen, en Cornelis Lenerds als man een voogd van Tsieets Tyesse dr; zijn huisvrouw, voor deselve 

en voor Anna Tyesses haar zuster; en c.d.r onder verband van goederen en dr Dominicus  

St(r)egelius occuperende voor Lenerd Tijsses, allen erfg van Tyesse Feddes.   IN Factis. 

 

1 juni 1608. 

Auke Syurdts althans curator over Jenke (Inke?) Jans ratificerende hetgene bij Wytse Saskers 

deselven eerdere voormond gedaan is;  CONTRA   Auke Broers, hopman te Leeuwarden.  

HET HOFF houdende de proceduren aan des ged zijde voor geconcludeerd wijst partijen in factis   

405.    

2 juni 1608. 

Holle Syurds als last en procuratie hebbende van Coop Gerrijts, en Gerbrich Epe dr zijn 

huisvrouwen ouders, en c.d.r   CONTRA Birde Intses voor hem en als voogd van Wobbel Sibolts 

dr. zijn huisvrouw en c.d.r  HET HOFF  cond. de ged. onder de presentatiën en consignatien bij 

de impt. gedaan de landen en huizinge in questie te ontwijken en de impt. te laten volgen, deselve 

van zijn beesten, meuble goederen, en andersins te ontledigen, en te gedogen dat Gerbrans 

Gerbrands en zijn e.h. de voorschreven huizinge en beesten bijslaan ? Ende de huizinge gebruiken, 

en voorts on de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. Onverkort de ged's recht tegen 

Auck Fijtsens ? en haar crediteuren....   

 

Jan Frans van der Mey impt. in conv. en ged. in reconv. CONTRA Wibren Simons tot 

Marssum  IN Factis. 

4 juni 1608. 

Jan en Hessel Lyuwes zonen als volm. van de gemene gemeente en de kerkvoogden van den dorpe 

Pingjum. Imp. en triumph. CONTRA Tating van Adeelen te Belckum, geintervenieerd 

hebbende voor Lambert Gerloffs.  .... de proceduren voor geconcludeerd...... cond. de ged. zijn 

oppositie kosteloos en schadeloos af te doen....  en te gedogen dat de sententie ten processe geroerd 

ende de landen darinne genoemd bij oproepinge aan de meestbiedende commissaris van den Hove 

volgens de appellatie van de 10 maart lestleden wederom verhuurd. En cond. de ged. in de kosten.  

406. 

Ids Romkes wonende te Teroele, CONTRA   Hans Henricx te Iskenhuijsen, gesterkt met Ryurdt 

Bants, no ux.     HET HOFF ord. partijen te compareren voor de commissaris van het Hof die hen 

zal verenigen, indien hij kan, indien niet, oculaire inspectie nemen, van het land en de plaats in den 

processe uitgedrukt. En voorts hem te informeren op de faicten in de procedure bevonden.  

 

Claes Aebes als erfg. van Wilt Claas zn. geprocr. bij Trijn Wilts dr. in die qlt. erf. van Wilt 

Tyebbes,en Trijn Wilts dr. e.l . reg en Triumph.  CONTRA Gerrijt Coenis en Bauck Uble dr. 
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e.l gecond en gereq.  In Factis. 

7 juni 1608. 

De Gedeputeerden  applt.   CONTRA   Bocke van Feitsma. ... voor Roussel...... 

 

Tyaerd Ebes Wytsma en Renu Roesma ? e.l. te Staveren. CONTRA  Aarend Martens en Lysbeth 

Henricx dr. als door donatie recht hebbende van Dirck Willems Koebrugge, die erfg. was van Jan 

Willems Koebrugge. intervenierende voor Kempe Offes (Ottes?)ged.    In Factis.  

407. 

Jelte Hoites en Andle Anes zn. als volm. van Royts Hoyte dr; wed. wln. Haie Syurdts, voor haar 

kinderen en onder Ben. S.C. Vell.  CONTRA    De erfgenamen Auke Hamkes, resumerende de 

proceduren  in conv. en in reconv.   HET HOFF Tauxerende de schaden en de interessen de impt. in 

conventie bij de voorg. sententie toegewezen ter somma van 318 g.gld. De executie van die somma 

haar vortgang zal hebben; onder deductie van 250 g.gld en 15 strs waarinne de ged. als impt. in 

conventie veroordeeld zijn. Ontzeggende partijen wederzijds hun vorderen verzoek jegens elkaar....  

 

Gijsbert Claasz voor zijn kinderen, Arrien Simons u.n.v. Anke Joris dr, zijn moeder, Hendrik Joris, 

en Jan Jobs als voogd van Lysbet Joris, zijn huisvrouw, en zij caverende voor Arrien Joris, en door 

accoord het recht hebbende van Daem Cornelis, als voogd van Marithien Joris dr; en Wilke Tyesses 

als voogd van Aertien? Joris dr  CONTRA Cornelis Hendriks van Gelder ? HET HOFF ..... 

rejekteert de exceptie.  

408. 

Anna Dirks dr. wed. Peter Meinds voor haar en als voorstanderse van de knn, als erfg. van Peter 

Meends vs; en adsignatie hebbende van Jan Peeters, en c.d.r. voor Trijn Menerds dr.   

CONTRA  Jan Jacobs te Gerkesklooster.  

10 juni 1608. 

Jelke Sickes vanwege Lijsck Rintse dr.  CONTRA  

Feike van Herbranda Grtm. v. Achtkarspelen, als curator over wln. Haie Herbranda weeskinderen 

en Fedde Bruchts nom. uxoris.   In Factis. 

 

Tied Jurgens wed. aplt.  CONTRA de voogden van het tuchthuis binnen Leeuwarden;  

HET HOFF doet te niete het vonnis van de nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende 

verklaart de gereq ... wegens het door de nederrechter geprononceerde niet ontvangbaar. 

409. 

Trijn, Jan Freriks wed,  CONTRA Botte Foppes en mr Douwe Lolkes koper.  

HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert decreet, .... dat de koop 

van de landen nog eenmaal...... geproclameerd mogen worden, op 13 sept. naastkomende, en cond. 

de excipient zijn handen te ..... van de kooppenningen, indien hij aan de koop blijkt te geraken en 

zijn gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En in de kosten van de playdoyen.  

 

Rennerd Rennerds als cur. over Jan Jansens knn. bij wln. Griet Jacobs, vs. Jan Coeckebackers 

voorwijff in echte getogen.  CONTRA Jan Jans de Weze, intervenierende voor Romke Greelts, 

en Cornelis Hieronymus, zijn borge, en mede caverende voor Jan Pau, zeepzieder, en Peter Cornelis 

zn. Crudenier, burgers in Amsterdam.   HET HOFF verklaart Jan koekebacker genoegzaam 

gediscussieerd, ende de impt. voor de gedaagde op de kooppenningen in de procduren uitgedrukt 

geprefereerd, te zijn, cond. de ged. aan de impt. het reversaal ten processe mede gemeldet met de 

penningen bij hem uit cracht van hetselve ontvangen te restitueren, en laten volgen, en zijn ten 

achter wezen, met de interessen van dien te mogen bekomen, en in reconventie recht doende 

verklaart de impt niet ontvangbaar. 

410.  

Teacke Eernstes tot Minnertsga, impt.    CONTRA Hans Tyerks en Aeff Jans dr, e.l te Harlingen, 

en Folkert Arentses. ...... niet ontvangbaar..... ; onverkort bij nieuwe instantie tegens Folkerd 

Eernstes.  

11 juni 1608. 

Jfr Elisabeth van den Sande, wonende te Emmerick, voor haar en als mede erfg van Otto van den 
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Sande, haar vader, als het recht door scheidinge en delinge verkregen. CONTRA    Jr. Jarich van 

Ockinga en Jfr. Anna en Aelke van Ockinga; erfg. van wln. Rints van Cammingha; hun moeder, 

ged. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 975 car. Gld; met schaden etc.... en in de 

kosten,  

411.  

13 juni 1608. 

Tyepcke Jelmers als dijkgraaf van Dongeradeel, O-zijde der Pasens, ratione officij;  CONTRA 

Mense Gratema en Scipi(o) Gratema zijn zoon.  .... rejekteert de exceptie en cond. de ged. 

peremptoir op de eisch van de impt. te antwoorden. En de eerdere middelen daarbij mag gebruiken. 

Reserverende de kosten. 

 

Jelle Sickes burger in Harlingen; impt   CONTRA  Teack Lolle dr. e.h van dns. Sibrandus Sickama, 

secr. van de stad Bolsward.  IN Factis. 

 

Fokel, Claes Tiara wed, Triumphant en req,    CONTRA Peter en Tyaerd Tiara, en dr. Dirck 

Livius (?) als voorst van zijn kinderen bij Catharina Tiara, en Dr. Wilhelmus Velsius als voogd van 

Ene Tiara dr; zijn e.h. in die qual. opzichters, bewaarders en regeerders van Claes Tiara goederen. 

HET HOFF  cond. de opposanten neffens de verschenen en onbetaalde terminen van alimentatie 

kosteloos en schadeloos af te doen, des wordt nochtans de alimentatie bij provisie geredresseerd tot 

60 Car. Gld;  te ontvangen op tijden als nader als nader de vs somma wederbrengt... en compenseert 

de kosten. 

412.   14 juni 1608. 

Lyuwe van Albada, req.   CONTRA  Pibe van Albada te Marssum, en Sirck van Donia als voogden 

van hun huisvrouwen,   HET HOFF cond. de ged. te gedogen dat de req. bij commissaris en tot 

desselfs arbitrage, uitwijzinge wolden gedane van zodanige goederen als hem tot voldoeninge van 

zijn legitime portie bevonden zullen worden te mogen competeren; om daar uit nopens de alienatie 

en verpandingen en andersins te doen, als zijn goede raad gedragen zal, verklarende de req. 

vooralsnoch niet ontvangbaar.  

15 juni 1608. 

Jfr Saepck van Burmania, e.h van Watse van Ockinga,  CONTRA  Idzart van Grovenstins. 

Te Englum.   Het HOFF  verklarend de req. tot het niaar in q. gerechtigd, cond. de gereq. te 

gedogen dat haar hetselve te enige wijlen werde en de betalen alle schaden etc....   

413. 

Frans Ewouts   CONTRA Adriaan Cornelis. IN Factis. 

 

Gerbrand Tonis als vader en leg. adm. van Tonis en Jan Gerbrands zonen, zijn twee m.j. knn.; 

Gerrijt Foppes als voogd van Tieed Gerbrans, Dr, Laurens Barthouds als voogd van Grietie 

Gerbrands dr; hun resp. huisvrouwen. En Abbe Gerbrands   CONTRA Pibe Wopke en Taecke 

Abbes.     ... rejekteert .. de exceptie.... 

 

Douwe Abbema, Deurwaarder van dezen hove,  CONTRA   Douwe Epema Grietman van 

Hemulumer Oldewert (!) en Noordwolde. Het Hoff tauxerende het salaris, de vacatien, expensen 

ter summa van 9 car. Gld; en 8 strs; en cond. de gereq. dit met interessen dit aan de impt. terug te 

betalen.  

 

Douwe Abbema Deurwaarder van den hove  Req.  CONTRA Douwe Epema vs. 

Als vorige tot 65 C.gld.  Aan de req. te betalen...... 

414. 

Peter Claes zn. tot Engwijrum, als proc. hebbende van Jarich Nobel, burgemr. te Groningen, als 

door preferentie het recht verkregen hebbende op de goederen van wln. Tyaard Tyebbes, als cur. 

bonorum en volmacht van Anna Tyallings dr; erfg. van Mr Georgien Tyallings, haar broeder, 

ratificerende hetgeen bij de vs Tyalling is gedaan.  CONTRA   

Tiete en Beidske Peima, als erfg. van Lupck Peima hun moeder.  ..... te betalen van de interest 84 

g.gld en 24 strs, en 8 penningen.  
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16 juni 1608. 

Jantien, mr. Jans nagelaten wed. van wln Frans Jans, voor haar zelfs en als erfg. van Jan Frans haar 

overl. kind. CONTRA  Hette Hettes Vriesma.    HET HOFF  die te niete het vonnis van de 

Nederrechter, en bij nieuwe sententie verklaart de geapp. met de borgstellinge in op......? te mogen 

volstaan......  

415. 

Jacob Dirks te Bozum als v.v. Jelke Harrijts dr, zijn e.h. ; Jan Jans te Menaldum insgelijks voogd 

van Sibbel Harrijts dr; en Jacob Sents als voogd en voorstander van Aat Harrijts dr. te Emden, en zij 

tesamen caverende voor Peter Harrijts hun broeder. CONTRA 

Baucke Gerloffs en Douwe Gaukes te Minnertsga. HET HOFF cond. Douwe Gaukes de tien 

pondemaat ten processe geroerd te laten volgen, met fruchten etc.. 

 

Jacob Pieters Hoogland als wett. voorst. van zijn knn. bij Tied Poppe dr. zijn overl e.h. CONTRA 

Douwe Annis voor hem en zijn huisvrouw, en c.d.r. onder verband van goederen.        HET HOFF  

tauxerende de interessen op 23 car gld en 4 strs; en dat het proces zijn voortgang zal hebben.....   

 

Claes Henriks in Nijeholtwolde, en geintervenieerd hebbene voor Jacob Sibrants,       CONTRA    

Gerrijt Bruchters vanw. zijn e.h.; en Joachim Lubberts zijn huisvrouwen broeder.  

.......... niet bezwaard........ 

416.  21 juni 1608. 

Lolke Tsommes CONTRA Philips van Tongeren,  

HET HOFF, gehoord de eed van versterkinge van de eiser tot zijn aangeven restitueert hem tegens 

verloop van tijd, ... alsnoch 3 weken om zijn productie te mogen doen, en in state van wijzen te 

brengen... en cond. niettemin de req. in de kosten. 

 

Jacob Ariaans, req. CONTRA Ansck Douwe dr. 

HET HOFF  cond. de gereq. te gedogen dat de instrumenten in het incident gemeldet ten processe 

worden overgelegd, ..... binnen 3 weken naastkomende    

 

Tamme Waltis (= Walters) en Jets Douwe dr te Terwispel,   CONTRA    Mintse Douwes te 

Oldeboorn, als geauth. voorm. tot en over Wijtse Jacobs en Jetse Jacobs, te Tyallebert, en als last 

hebbende van Syurd en Douwe zijn broeders, en Antie zijn zuster, Eelcke Broers in de 

Langezwagen, vanwege Gees Douwe dr. zijn moeder, en Anna Wibes te Catlijck alle mediate en 

immediate erfg. van Sipke Douwes hun broeder en oom.     HET HOFF cond. de gedaagden de 

goederen bij wln. Sipke Douwes hun broeder en oom nagelaten en bij de ged. uit het sterfhuis 

gelicht, wederomme in te brengen, en daarvan Jets Douwe dr. een der impetranten; haar quota te 

laten volgen, onder deductie van het geen ten profijte van het huis is uitgegeven en gerembourseerd. 

Overigens niet ontvangbaar.  

417.   

22 juni 1608. 

Hans of Jan Serwouters, volm. van Francoijs de Coninck CONTRA 

Jacob Hessels, Joost Sibrands en Jelke Thomas. ........  onder de eed van calumniae te antwoorden.... 

 

Harmen Romkes tot Hartwerd voor hem en zijn huisvrouw, door overdracht het recht van Frans 

Jacobs en zijn e.h. gehad te hebben.   CONTRA 

Dr. Hector Rheen, en Meile Jensma nom ux.; en als cur. over de weesknn. van Lolke Rheen, en Jfr. 

Bertha Herbranda e.l. achtergelaten ; geres. de proceduren bij wln. Lolke Rheen. 

HET HOFF tauxerende de schattinge met de schaden en interessen ter somma van 75 c.gld 10 strs; 

en 12 penn, en ord. dat de executie van de sententie hun voortgang zal hebben, en cond. de ged. in 

de helft van de kosten. En overigens niet ontvangbaar.  

23 juni 1608. 

Eelcke Sibolts, dorprechter in Heeg, als geauth. voorm. over Botke Auke dr, zijn nicht. 

CONTRA Hylck Sytse dr onder de klokslag van Bolsward.  
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HET HOFF  cond. de ged. de impt. te laten volgen de regerige en de administratie van Botke Auke 

dr. ende haar goederen, verklarende de impt. in maten en voegen zo hij procedeert tot zijn vorderen 

eijsch niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.  

418. 

Jfr. Auck Hoitema wed Andringha; CONTRA Andries Hiddema ged.  

HET HOFF  doende recht in conventie verstekt partijen van vordere proceduren, salf dat wat 

ontvangbaar zal zijn, wes binnen drie maanden ingebracht zal worden. En in reconventie gehoord 

de eed van de gedaagde ontzegt hem zijn verzoek. 

 

Lolke Tsommes, burger in Leeuwarden, hem dragende sub ben. v. inventaris als erfg. van Anke 

Sake dr zijn overl huisvrouw,   CONTRA Jr Hessel van Feitsma. 

...... te compareren voor de commissaris.... POINCTEN:  1. Oft Lolke Tsommes bij het tellen van de 

penningen so op de 1e maart en op de 23 augustus, 1604 en op 16 maart 1605 gedaan, 

tegenwoordig is geweest. 2. Indien neen: oft zijn huisvrouw van de resp. sommen in de brief 

genoemd aan den gedaagde te verschieten, met de impt. haar man al voeren besproken hadden ende 

de penningen tot dien einde oock al bij zijn vertrekken gereed waren. 3. Oft hij hem ook telkens 

heeft te kennen gegeven wanneer sulks was gedaan.  (Pagina 419.)  4. Oft de sommen op elke dag 

in de brieven gesteld respektievelijk in het geheel zijn tweemaal uitgeteld, dan oft deselve van 

andere cleine percelen also gerekend? (?) 5. Oft de penningen in de specificatie oft het extract bij 

des impetrants remonstrantie over gelegd, particulierlijk gementioneerd mede sijn begrepen, onder 

de gepreten-deerde schuld van 1500 g.gld. 6. In betalinge van wat schuld de 360 car. gld van Dirck 

Claas bij de impt zijn ontvangbaar? 7. Oft bij de tellinge van penningen in de brieff geroerd, ook 

anderen tegenwoordig zijn geweest. 8. Hoe lange des impt. huisvrouw gelevet heeft; na de 

ondertekeninge.  

 

24 juni 1608. 

Gerrijt Jobs en Neel Henricx dr te Harlingen; impt   CONTRA 

Adriaan Schaft en Maike Adriaans dr e.l. aldaar; Frans Martinus Hiel (?) en Jfr Ida Doede(?) dr 

Baard, e.l. aldaar, en Wytse Beima en Fedke Doeke dr te Franeker Pier Jacobs en Rieme Reins dr 

e.l te Bolsward, Abbe Poppes en Botke Lolke dr e.l aldaar, in conv. en en reconventie. In Factis. 

 

Tieed Wibrands tot Wirdum  impt;  CONTRA Lyuwe Tammes to Lidlum.  In Factis.  

420. 

Wibe Wierds en Engbert Carstes burger en Backer in Leeuwarden,   CONTRA Gerrijt Alberts, 

koper.  ....... ontzegt partijen hun verzoek........ 

 

Syurdt Syurdts te Wirdum, als erfg van Sicke Syuerdts zijn broeder   CONTRA       Sine Renckes in 

Warrega, als erfg. van Syu Hotse dr; zijn moeder, en als vader en voorst. van zijn knn. bij Houck 

Nolke dr; en Sine en Nolke intervenierende voor Douwe en Johannes Hotses zonen.       In Factis. 

Dezelfde  tegen:   dezelfden.  In factis, de rest onbegrepen. 

27 juni 1608. 

Adriaan Cornelis Cuyck burger in Franeker, als vader en leg. adm. van Cornelius Adriany Cuyck 

zijn zoon bij Houck Wopke dr. Wigara zijn wln huisvrouw getogen CONTRA 

Douwe Wopke Wigara, en Tyalling Sickes als ex test. administrateur over de goederen van Cornelis 

Adriaans zn. Cuyck, hem van wln. Dirck Wopkes Wigara aangenomen.    HET HOFF cond. de ged. 

de impt. te doen hebben en laten volgen de fruchten en profijten van de goederen van zijn zoon, 

voren genoemd, aangenomen met de schaden etc..... 

 

Abbe Poppes als mede cur. over de weeskinderen van wln. Schelte Poppes, als erfg. onder beneficie 

van goederen en geres. de proceduren.       CONTRA  Jarich Heeres burgemr. der stad Bolsward; 

HET HOFF doet te niete het vonnis van de nederrechter, voor so vele aangaat de 72 C.gld; van 

Lenerd Swartien op Lenerd Hoen overgewezen, en bij nieuwe sententie recht doende, verklaart de 

applt. originaal niet ontvangbaar, verklarende de appellant. orig. bij het vonnis van de Nederrechter 

neffens de vordere POINCTEN niet bezwaard. Ende doende voorts recht op de eis van appel, doet 
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te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie cond. de appellant, originaal 

gedaagde de originaal impetrant te communiceren ende te laten genieten de vierdepart der nagelaten 

summen, als 50 C.gld van Sibren Romkes, 100 van Anne Isbrands in de  “Torn van Babilonien”, 

150 van Jan Kempis ontvangen, mitsgaders het effectu van de haardst..(eden?) bij de collecteren 

van Wirdum en rede aan den gedaagde overgeleverd. En in de 18e artikel van het antwoord nader 

gementioneerd. ... 

422. 

Aarend Bauckes tot Dockum voor hem en als voogd van Jantien Harmens dr zijn huisvrouw en 

cessie hebbende van Jou Foppes, voor hen en c.d.r voor Sas Focke dr zijn e.h.; die cessie hadde van 

Cornelis Baukes, en vanwege zijn huisvrouw, impt.   CONTRA    Tseetske Lyuwe dr, wed van 

Dirck Cornelis, nu het recht hebbende van Metske Rompts.  

HET HOFF  verklaart de excipient ongehouden op de eis van de impt. te antwoorden; ordonnerende 

partijen niettemin de proceduren op den 18 nov. 1606 beghost, te vervolgen en in state van wijzen 

te brengen ante primum post ferias.  

 

Dyurd Lyuwes wonende op de Nieuwe Zijl in de Ommelanden,  CONTRA 

Claes Sibrens burger in Leeuwarden. Voor hem en zijn huisvrouw. In Factis. 

 

Sibolt Tyebbes tot Langweer, aplt CONTRA Nolke Gerrijts. In Factis. 

 

Ryurdt Claes als wett. voorst. over Peter zijn zoon CONTRA   Mt. Cornelis Nauta,  HET 

HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. op de impt. te antwoorden. 

423. 

Trijn Meents dr. voor haar en als moeder van haar knn. bij wln. Johan Pieters, geres de proceduren. 

CONTRA Claaske Claas dr voor haar en als wett. voorst. Van haar knn. bij Tseetse Johannes 

geprocreerd, op Collumerzwaag, en Aelke Feike dr wed Jan Martens, als voorst van haar knn. en 

resumerende de proceduren.  ... ontsegt de impt. haar verzoek.... 

 

Pier Doecke en Watse Ane zonen voor hun zelve en Johannes Edes als voogd van Sibbel Ane dr. 

zijn wijff. CONTRA Lolle Piers. ged. HET HOFF cond. de gedaagde zijn gedane 

oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, onder de presentatie bij de triumphanten in het 15e 

artikel van haar leste schriftuur gedaan. Onverkort de gedaagde zijn recht nopens de vergrotinge 

van de huren(?); der drie pondematen ten processe geroerd. In futurum en de triumphanten hun 

defensien ter contrarie.  

424. 

Elske Jacob van Marssums weduwe, voor haar en als voorst. over haar onmondige kinderen, en Jan 

Van Marssum, Age Rollema, als man en voogd van Lijsbeth Jacobs dr; erfg. van wln. Jacob van 

Marssum,  CONTRA Idsart van Glins. IN Factis. 

29 juni 1608. 

Hette Gosses Britsart, burger te Bolsward; CONTRA Uulck Simons. 

......... niet ontvangbaar....... 

425. 

Jan Auckes, Grietman van Lemsterland, in de name en als volmacht van de dorpen Lemmer, 

Eesterga en Vollega. CONTRA  

de Wethouderen der stad Leeuwarden; de magistraat der stede Sneek, de magistraat van Bolsward; 

de wethouderen de stede Sloten; burgemeesters en schepenen der stede IJlst, Kempo van Donia 

Grietman van Leeuwarderadeel; Tyalling Oenes Bangama Grietman van Idaarderadeel 

(doorgehaald Douwe van Sytsema) in diens plaats. Pieter van Eijssingha, grietman van 

Rauwerderhem; en Lyuwe Albada als volm. van de grietenij; Jan Martens Gravius, ontvanger van 

Wymbritseradeel; als volm. van W—deels buitendijk; Jelle Andringha grietman van Utingeradel; 

Eilard Reinalda , grietman van Doniawerstal en Idsart Solkema als volm van de grietenij; Hypolitus 

Roeloffs Cracq grietman van Aengwirden.  HET HOFF ordonneert partijen te compareren voor 2 

commissarisssen van het Hoff, die henlieden met de ingezetenen van Oosterzee, Echten oft hun 

volmachten zullen voor hen roepen, deselve met gevoeglike middelen indiceren om te contribueren 
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tot Lemsterzijl, dienaangaande henlieden verenigen, indien niet hem informeren op de saicken....  

en ordonnerende in deze gevallen die van Oosterzee en Echten, contrarie te conclusie? nemen.  

426.   

30 juni 1608. 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantien Simon Binnerds dr; Pibe Douwes voor Clara Simon 

Bennerds; en zij conj. pers. voor Uulck, Simon Bennerds, vanwege hun wln. vader en hun broeder. 

CONTRA Gabbe Jans voor hem intervenierende voor Wijger Lyuwes, c/ux en Jan Montes.  

HET HOFF  verklaart de impt niet ontvangbaar, onverkort hun rechtr in nieuw instantie; aangaande 

de materialen van de olde huizinge, op de landen gestaan hebbende, ...... etc. 

1 juli 1608.  

Gerlacus de Friso   CONTRA    Gosse Foppes. HET HOFF verklaart de appellatie defect..... 

 

Tetman Sipkes te Harlingen en Poppe Sipkes als voormomber en resp. curateurs over de onmondige 

knn. van Gerben Sipkes en Bauck Feitse dr.     HET HOFF doende recht op de versochte pervijsie, 

cond. de gedaagde te namptificeren 100 g.gld. 

427.   

2 juli 1608. 

Fecke Rinses en Rinck Hanse dr burgers in Leeuwrden, als cessie hebbende van Sibe Jans aldaar;  

CONTRA Allard Henricks burger binnen Dokkum. 

........ te namptificeren 57 C.gld. ..... 

 

Matheus Peters   CONTRA    Duco V........?? ......... niet bezwaard....... 

 

Reint Jacobs binnen Leeuwarden   CONTRA      Allard Gratema, vanwege de andere erfg. van 

Menso Gratema, zijn vader geres. de proceduren ..... peremptoir te antwoorden..... 

428.  4 juli 1608. 

Intse Douwes als volmacht van de dorpen Hilaard, Huins, Lyons, Baard, Oosterend en Winsum, 

hebbende de proc. Wegens Ulpianus Ulpii zijn mede volmacht  gesustineerd.  

HET HOFF  verklaart de impt. aangaande de opslattinge van de Reidmeer tot de Britwerder meer 

ten processe geroerd, tegens de gedaagden mits dragende hem contingent, dezen aangaande, floreen 

floreen gelijk, tot zijn eis niet ontvangbaar; en om redenen compenseert de kosten.  

5 juli 1608. 

De Ged. Staten van Friesland als gesuccedeeerd in het recht van het gewezen convent te Achlum;  

CONTRA Petrus Jarichs predicant tot Achlum, Hidde Epes en Jetse Tyurdts kerkvoogden.  

IN Factis. 

 

Syurd Emkes    CONTRA Uble Hennes voor hem en als voogd van Aal Sake dr zijn huisvrouw; 

.... ongehouden te wezen op de eis van de impt. te antwoorden..... 

429. 

Jeronimus Abbema als man en voogd van Auck Rorsma; zijn huisvrouw en Auck Rorsma impt. 

CONTRA Lyuwe van Jukama Raad Ordinaris in dezen Hove, voor hem en als voogd van Tietke 

Burmania zijn e.h. en als volm van Lyuwe van Wytsma als voogd van Jfr Tet Emingha, zijn e.h in 

conv. en in reconventie.        .... de eisen tegen elkander genomen niet ontvangbaar te zijn.....   

 

Lommertien Berends, als erfg. van Allard Gerrijts, en voor de helft erfg. van wln. Gerrijt Hendriks;  

CONTRA Hil Minne dr. te Staveren.    HET HOFF cond de ged onder de presentatie van het 19 

en 20 artikel van het replijk, de impt. te betalen de helft van 350 g.gld  

 

Jelle Andringha, mede rekenmeester van dezen Landschappe, req.   CONTRA  

Lolle Epema Dijkgraaf.  .... ontzegt de req. zijn verzoek..... 

430. 

Tyepcke Goverds en Anna H...? dr  e.l  CONTRA Mr. Regnerus Bras adv. in den Hove.  

Het Hoff verklaart de impt. te betalen de rente van 12 Emder guldens jaarlijks in de voorgaande 

somme uitgedrukt; boven de deductie van hetgeen gededuceerd behoort te worden; te competeren 
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de somma van 263 c.gld en 15 strs. , dat de executie haar voortgang zal hebben, onverkort het recht 

van de Triumph neffens 45 c.gld; tegens Roedmer Louwes.; ...... 

 

Aesge Rabbodus,  CONTRA Frans van Cammingha;  

HET HOFF cond de ged. om de impt. boven hetgeen hem bij somma van den 2  den februarij 

verleden toegwezen is nog te betalen de helfte van 4560 c.gld. 10 strs op de termijnen in de brieve  

van de 11-den febr.1601 uitgedrukt. Met de schaden en interessen... 

 

Pieter van Waltha, impt  CONTRA Anne Claas te Wyuwerd, voor hemzelven en c.d.r. voor zijn 

kinderen  HET HOFF cond. de ged. om de impt. te procederen tot scheidinge en delinge van 

Aesgema zate te Wyuwerd ende de impt daar uit te laten volgen ende genieten alle alsulke landen 

als bij de affdelinge ende scheidenge bevonden zal worden hem te competeren .... 

431. 

Jfr. Auck van Donia c.s; CONTRA  Uupke van Burmania en Tyerck Ryurdts Bant.  

HET HOFF  rejecteert de exceptie.... 

6 juli 1608. 

Willem Stevens op der Bildt  CONTRA de Erfgenamen van Fonger Jelgers,   In Factis. 

 

Aeltien Saeckles tot Baard, voor hem en als voorst. van zijn kinderen bij Rixt Hessels dr. zijn 

overleden huisvrouw,   CONTRA Doutien Rinnerds, nagelaten wed. van Simon Sibrens te 

Oosterlittens, voor haar en als wettige voorstander van haar knn. bij de vs. Sibrand. 

.........  niet ontvangbaar........... 

 

Vincent de Plecker, dienaar des goddelijken woords te Wirdum, vanwege zijn knn. 

CONTRA Jan Jacobs      Glaasmaker aldaar.   (niets) 

432. 

Claas Syouckes burger in Leeuwarden, voor hem en als voogd van Anke Johannes dr. zijn wijff en 

alzo cessie hebbende van Johannes Gaukes en Aaff Foppe dr. CONTRA 

Lucia Pieters dr. wed. van Gosse Alberts, c.d.r. en vanwege haar kinderen   IN Factis. 

 

Joost Gerrijts, zo hij procedeert,  CONTRA Jfr Anna van Hoite.(ma?) intervenierende voor 

Hert? Schroor.       HET HOFF  rejekterende de interventie, verstekt de origineel ged. van antwoord, 

salf dat wat ontfangbaar zal zijn, wes voor de eerste rechtdach na de vakantie ingebracht wordt.  

 

Hans, alias Jan Serwouters, koopman te Amsterdam, voor hem en voor Francisco de Coninck te 

Swolle, coopman. CONTRA Hein Alles, Jacob Hessels, Joost Sibrants en Harmen Jans zn te 

Harlingen, Frans Jans, Jetse Thomas, en Molle Bartols, en Jan Sickes als last hebbende van Albert  

Barels. En c.d.r  ... met de ged te procederen over de kosten van het incident..... 

433. 

Galeyn Domberg,  CONTRA Uwe Wierds te Buitenpost.  In Factis voor Sandio. 

 

Rommert Gerloffs  CONTRA De Magistraat der stede Franeker. Als opsienders van de 

geestelijke goederen.  HET HOFF cond. de ged. te gehengen ende te gedogen dat met de 

overroepinge van henlieden, die van den bloed en de familie van den fundatoren, het leen in questie, 

volgens de fundatie een bekwaam persoon geconfereerd werde, ende bij deselve het vs. leen, sampt 

fruchten profijten, en emolumenten, bij hem genoten, oft die zij hadden mogen genieten, te 

restitueren ende te laten volgen, met de schaden etc.... 

 

Johannes Bernoldi als last en proc. hebbende van Michail de Bochaine (?) ende Johan Columbier, 

als executeurs testamentair van wln. Willem Walcourt, en Francien Floque, in tijden gewoond 

hebbende tot Franfurt, en de samptlike bij testament geinstitueerde erfgenamen van dezelve e.l.  

CONTRA De gecommitteerden tot de administratie van de Kloostergoederen der Stad 

Groningen en Ommelande,  HET HOFF ontzegt de impt. zijn verzoek. 

434. 
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Baucke en Balthus Balthus, geadsisteerd met Fedde Balthus hun broeder.  CONTRA 

Dr. Suffridus Nijenhuis als cur lit. over de goederen actien etc. van Hebbe Feddes en Stijn 

Gerbrands, e.l.; en vanwege de crediteuren.   In Factis. 

 

Ju Hinnes, burger in Leeuwarden;  CONTRA Romck Tyaerds  wed. van Jan Jellis. te Sneek. 

HET HOFF houdende het proces aan des gedaagdes zijde voor geconcludeerd, cond. de ged. aan de 

impt te betalen de somma van 100 g.gld; met de schaden etc.; en nog 30 gelijke guldens... 

 

Christoforus Damus, binnen Groningen,  CONTRA Jacob Pieters, ged. burger te 

Leeuwarden.  ....niet ontfangbaar...... 

 

Brecht Barends dr. bij consent van Johannes Adrianus haar man CONTRA 

Jantien Boelema, voor haar en als erfg. ab intestato van haar kinderen, bij wln Mr. Menno Broersma 

haar overleden man.   HET HOFF cond. de ged. om in verminderinge van de brieve in q. voor 

deductie te laten komen 10 car. Gld; in een partije en 26 ½ in een ander parthije, ende nog 

bovendien het geen bevonden zal worden in de executie van der gedaagdes wijlen man, en aan Epe 

Fedriks min voor de schuld met deselve v.......  ? gegeven te zijn, als dezelve mede brengt, 

onverkort de gereq. haar rechten jegens Epe vs....   

 

7 juli 1608. 

Hans Claas, burger en coopman binnen Leeuwarden, cessie hebbende van Sake Jacobs, en Grit 

Meines dr; te Marrum.   CONTRA Jr Syds van Botnia  In Factis. 

 

Gradts Benedicti, wed van wln Jacob van Pommeren, en diens erfgenamen.      CONTRA      Dr. 

Daniel de Blocq secr. van Leeuwarderadeel.          HET HOFF  doet te niete het vonnis van de 

Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de geapp. originaal impetrant niet 

ontvangbaar.  

 

Mr Jacob van Campen, suppoost van dezen Hove,  CONTRA Lolle Tsummes,  

.... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden. ......... 

438. 

Gerrijt Radijs, eerste Deurwaarder van dezen Hove,   CONTRA Douwe Abbes te Kollum. 

HET HOFF adproberende de besognen, interponeert daarop decreet dat de verkoop van de huizinge 

en de landen nog eenmaal over de kerke en de rechtbank geproclameerd zullen worden..... op 13 

sept a.s; en cond. de opposant zulks te gedogen; en schadeloos te laten volgen.  

 

Sijke Gerrits d.r wed. van Inte Heres, voor haar en de knn; en Baarte Tyaardts secretaris van 

Utingeradeel te Oldeboorn, en Sicke Epes op Dronrijp, als voormomber van de voorkinderen van de 

vs Inte, Waeb Naenke dr; als erfg. van de vs. Inte. CONTRA Tiete Menses   

..... te namptificeren....  177 ll  en 18 strs, en ten principale in factis. 

 

Joost Sibrands als vader en voorst. van Sibrand zijn zoon;  CONTRA  

Ate Nannes zn B...ema? En vanwege Lol Nannes, zijn zuster; en c.d.r en Melchior en Agge Feite 

zonen, en Johannes Melchiors.   IN Factis. 

439. 

Tetman Fockes, secr. der stede Staveren;  CONTRA Syds van Botnia, vanwege zijn 

huisvrouw, en mede als vader en leg. adm. van Syds van Botnia zijn zoon.  

HET HOFF rejekteert de exceptie, houdt de proceduren aan de zijde van de gedaagde voor 

geconcludeerd, salff wes ingebracht wordt voor de eerste rechtdag na de vakantie.  

 

Jarich Tyallings tot Steens, als cessie hebbende van Wilke Lyuwes, caverende voor zijn huisvrouw. 

CONTRA Worp van Tyessens, en Feye van Heemstra, de jonge, u.n.v. Tet van Unia wed. van 

Sterkenburg, vervangende Poppe Annes hun landzate.  .. de oppositie kosteloos aff te doen..... 

 



679  

Doitse Ritsaerts, applt,   CONTRA  Jelke Jans dr wed Roeloff Hendriks, voor haar en als moeder 

en wett. voorst. v.d. knn; res. de proceduren.    ......... doet te niet het vonnis van de Nederrechter, en 

bij nieuwe sententie recht doende, verklaart de geappelleerde, originaal impetrant niet 

ontvangbaar....... 

440. 

Jacob Schouten, triumphant,  CONTRA Abraham Sibes en Sara Hillebrandi, e.l.; te Kollum. 

HET HOFF cond. de ged. zijn gedane oppositie kost- en schadeloos af te doen. ...... 

 

De Kerkvoogden van den dorpe Oudkerk,  CONTRA Teunke Hendriks dr. als erfg. sub ben. v. 

inv. van wijlen Jantien Heemstra haar zuster.  

 

Gabbe Sibes zoon; schroor in wonende te Oostwolde in den dorpe Driesum; CONTRA  

Wybe ( Uuwe?) Wierds te Buitenpost; en Aarend Arends.  In Factis. 

9 juli 1608. 

Jan Jacobs du Bois wonende op het Bild, voor hem en voor Ebel Walings dr zijn e.h. CONTRA 

Epo Andries te Vrouwen Parochie.  In factis. 

441. 

Syoucke Claas zn te Itens,  CONTRA Auck, Tyalles Epema, wed. Hessel Johannes , 

burgemeester te Bolsward, voor haar en de knn. en voor Rintse Mintses koper; gedaagden. 

HET HOFF adproberende...... nog eenmaal te proclameren ..... de zesdepart van de huizinge..... op 

13 sept naastkomende....  

Baltus Jacobs en Saeff Allards dr. e.l te Dronrijp, als cessie van Joachim Eelkes hebbende, en c.d.r 

voor Jets Willems zijn huisvrouw;  CONTRA Gercke Eebles, mede erfg van Ids Hamke dr zijn 

moeder.  HET HOFF cond. de ged. voor zo vele in  hem is, mede erfg. van Ids Hamke dr en de 

impt. te betalen 500 g.gld; en dat de impt. van de andere erfg. de reste zal krijgen, met schade etc.... 

442. 

Ate Sickes voor hem en vanwege zijn knn. bij Itsen Ewouts,  CONTRA  

Syuck Wijngie te Marrum; .... voor de commissaris; POINCTEN: 1. Door wat middel en recht 

Jacob Jans ende Romck Ritske dr, de verspieringe van de vijf pondematen gedaan hebben, bij Jetse 

Claas naderhant weder verkocht aan Rienck Jeppes. 2. Oft de vs verspieringe gedaan is in regard 

van Syuck Wijngie, heeft verkocht, ofte van Jetse Claes of anderen verkopen ende door zijn 

toedoen. 3. Item te recouvreren ende hier bij te voegen de acte van verspieringe bij de vs Jacop en 

Romck e.l. gedaan ten tijde van de proclamatie.  

 

Jan Isbrands, nom uxore,  CONTRA Cuniera Bernardi;  

HET HOFF verklaart de schulden bij Auke Annes  En de gereq. staande de echt opgelegd, ende bij 

Jan Isbrands en Joostien Anna's respektievelijk betaald ( exempt de posten 4,5,11,18, en 33  in de 

positien geroerd,) voor de helfte te bedragen de somma van 139 c.gld; veertien strs; 8 penningen; en 

dat de executie van de penningen haar voortgang zal hebben; en om redenen compenseert de kosten. 

Ende aangaande de posten in de gemelde positien voor de Commissaris te compareren, 

POINCTEN: 1. Oft Cunira Bernardi haar goederen ook geconfiskeerd zijn geweest? 2. Oft ook de 

aangekochte goederen geconfiskeerd zijn geweest, oft voor wat deel. 3. Hoeveel Auke Annis ter 

causa van zijn administratie, van de weeskinderen van Pieter Harmens is schuldig gebleven? Ende 

tot dien einde te rembourseren. 4. Oft Auke Annis zelf niet betaald heeft, aan de weeskinderen. 5. 

Te recouvreren het accoord in de 18e positie en de instrumenten in de pr.... met EE geroerd,(?) 6. te 

recouvreren de acte van taxatie, gemeld in art 32 en 33. Wat Cunira so in de intereressen vs. als 

principale zake betaald heeft. En waarvan bescheiden en ofte daarvan enige voorhanden zijn, te 

recouvreren.  

443. 

Gerben Pieters en Trijn Tijs dr. e.l. te Oosterlittens, en Geben cessie hebbende van Ael Jans dr, wed 

Harmen Jans te Itens. Als mede crediteurs van Rein Itsens  en Lolck in leven e.l.    CONTRA 

Doutien Rennerds dr, wed van Simon Sijbrands, te Oosterlittens; voor haar en haar knn.  

.......... niet ontfangbaar ......... 
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Galeyn Domberger als gesurrogeerd zijnde in plaatse van Allert Jans en Douwe Jaspers. Beide 

wonend in Oldega, en in die qualiteit, curateurs van het sterfhuis van wln. Haie Smeesma.  

CONTRA Popke Folkerts te Eestrum.  HET HOFF gezien de citatien, condemneert de 

gedaagde in de boete en voort in factis. In forma. 

10 juli 1608. 

Saeck Lolcke dr met consent van Jacob Mennerds haar echte man.  CONTRA      Taecke 

Alberts als v.v. van Aeff Johannes dr wed van Gosse Buwes voor haar en de kinderen.  IN Factis.  

444. 

Sytte Piers en Wybe Jarichs als kerkvoogden van Smallebrugge.  CONTRA 

Syrck Sytses, geass met Menne Agges, en Beentien Feikes bijzitter van het gerecht van 

Wymbritseradeel; nu de vs. Ennes advocaat, in plaats van Syoucke Tyallings curatoren over Doed 

Wybes.   IN Factis. 

 

Douwe Nijenhuis, als cur. ad huic over Gertke Janke dr. CONTRA   Gerben Dyurres. .....voor 

Lyklema, geen POINCTEN....... 

 

Claes Alberts   CONTRA Jan Joachims Unia, nomine curatorem.  HET HOFF ontzegt hem 

zijn verzoek onverkort zijn recht op de koop penningen, en in de kosten. 

 

Jelle Andringha grietman van Utingeradeel, als volm. daarvan, Teye Saeckes, secretaris van 

Opsterland, en Sytse Sybrants, volmacht daarvan, en in die voegen mede gelastiget van de andere 

grietenijen en de Stad Sneek.   CONTRA Watse Eelkes, Wabbe Wijsses en mr Douwe Nijenhuis, 

HET HOFF ontzegt de req. hun verzoek, reserverende de kosten tot het einde van de principale 

zaak. 

445.    

13 juli 1608. 

Wibrant Douwes, applt;  CONTRA  Renke Lyuwes.  ... ontzegt hem zijn verzoek. ...... 

 

Cornelis Edes Feitema, burger in Harlingen, als vader en voorst. over Ede Cornelis Feitema, zijn 

zoon bij Maike Sonnenberg verwekt; erfg. Van zijn overleden broer en zuster. CONTRA 

Simon Henricx burger binnen Sneek. Voor hem en cav. Voor Syts Jans zijn huisvrouw.  

HET HOFF cond. de gedaagde mits stellende volgens zijn presentatie, borge bij de tellinge van de 

penningen, voor de evictie te betalen drie vijfeparten van 100 G,gld; met schaden etc..... 

 

Peter Hertmans, burger en wever in Leeuwarden, volm. van Jan de Fay oft Van der Beke, koopman 

te Amsterdam, en Huig Peters als man en voogd van Elske Aarnds te Franeker. En c.d.r, en 

caverende voor Lucas Aarends.   CONTRA  Egbert Carstes.   IN Factis. 

446. 

Deytse van Wijnia tot Marrum,   CONTRA  Gabbe Jans, olde burgemeester van Dokkum, voor hem 

en zijn huisvrouw.     IN Factis. 

 

Gijsbert Claas, voor zijn broeders, Arne(?) Simons u.n.v Auck Jacobs zijn moeder, Henrick Joris en 

Jan Jobs, als voogd van Lijsbet Joris dr; zijn huisvrouw, en zij tesamen voor Arien Joris zn en door 

accoord het recht hebbende van Arian Cornelis, als v.v. Maartien Joris dr; en Wilke Tyesses als 

voogd van Aeltien Joris dr.  CONTRA  Cornelis Hendriks zn Gelder (?)  

............ te namptificeren  625 car. Gld.  

 

Claes Albers Triumphant;  CONTRA Dirck Dircks en Sytske Sijne Dr , geass met Sijne 

Jenckes hun vader en schoonvader.  In Factis. 

447. 

Rienck Sibrens burger in Leeuwarden, als m.e.v. Aelke Peters dr. als cessie van Reinsk Sibrens dr. 

voor haar als moeder en als wett voorst van haar kinderen bij wln. Janke Jacobs.  

CONTRA Focke Hotses te Lekkum. 
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Dr Johannes Jusum als last hebbende van Isbrand Jacobs als voorm over Peter Jacobs 

weeskinderen.   CONTRA Fedde Rinckes te Jelsum. In factis, ante primam, peremptoir. 

 

14 juli 1608. 

Em Vincents dr. wed. van Jurgien Henricks, voor haar en de knn;   CONTRA 

Jan Timens zn Scheck.  Geappelleerde.   In factis. 

 

Raphael Mathijs zoon, Seerp Tyerks, Gerrijt Sapes, en Bauke Allards, als last en proc. hebbende 

van Tyesck Joannes en Lolck Tiete drs en Mennerd Hessels voogd van zijn huisvrouw, als erfg van 

Botte Tietes hun resp. broeder en oom. CONTRA 

Wolter Jacobs en zijn huisvrouw te Bozum, ged. En Lyuwe Epes,voor hem en als last hebbende van 

Wijgle Epes, en Lijsck Lijuwe dr.  In Factis. 

448. 

Mr Joachimus Hero Joachimi, voor hem en als het recht door scheidinge van zijn broers en zuster 

verkregen, vanwege het rekenboek van Mr. Hero Joachimi zijn overleden vader.  

CONTRA Wopke Harings, burgemeester te Leeuwarden.  IN Factis. 

 

Pier Doeckes zn. Wolseinde, Sibbel Ane dr   CONTRA Lolle Piers. POINCTEN:1. Wat een 

pondemate van gelijke goedheid als deze in Oldega anno 1593, en daarna jaarlijks in huur hebben 

gedaan. 2. Wat een pondemate na de olde begevinge? In Oudega in de vs jaren wel te huur heft 

gedaan. 3. Wat landen de gedaagde in de vs zate aangerfd zijn; 4. Ende hoeveel landen hij daar nu 

gekocht heeft en wanneer? 

 

Uwe Wierds tot Buitenpost,  CONTRA Wate Harckema.  

......... te namptificeren.... 1136 c.gld. ..............  en in reconventie niet ontvangbaar. 

449. 

Mr. Cornelis Nauta, req. CONTRA Edsart van Grovenstins. 

Het HOFF  ontzegt de req. in zijn duplijk gedaan zijn verhaal en reserverende de kosten. 

 

Georg Flud hopman;   CONTRA Atse Gerrijds, schipper binnen Harlingen. 

........  rejekteert de exceptie en condemneert de gedaagde peremptoir te antwoorden.... 

 

Lenerd Frans van der Mey, en Tetye Jans e.l.;  CONTRA 

de wed. en erfg. van Fedde Claes. IN Factis. 

 

Jan Harings, burgemeester te Franeker; en Foppe Tyerks te Welsrijp, als cessie hebbend van Rintse 

Wytses, chirurgijn en Luts Sake dr; e.l. binnen Franeker. CONTRA 

Dr. Edsart Ens rekenmeester deser Landschappe.  IN Factis. 

 

Menso Gratema voor en en nom ux.; Erasmus Grijff, Geertien Jans dr; Dr Martinus Martinides, 

voor hem en vanwege Anneke Waerdenburg en Hans Jans.   CONTRA 

Gerbrand Dyurres, en Botte Harckes, als qur.? ad quo, over wln Goslik Mennerds , wijlen Ate 

Schins ?? erfg. Van Sicke Tyallings.  In Factis. 

450. 

Peter Alberts,  CONTRA Tyaerd Peters,  In Factis. 

 

Danckert Frans als m.e.v. van Neeltien Lenerds zijn huisvrouw;  CONTRA 

Lenerd Adriaans,  (onleesbaar) 

 

Hobbe van Waltingha, grietman van Franekeradeel, als med cred. van wln. Rienck van Burmania, 

c/ux en Poppe Romkes te Franeker voor hem en gelastigde van de Grietman en zijn andere 

onbetaalde mede crediteurs;  CONTRA  Engel Cremers ? Te Franeker. 

Het HOFF  gezien de citatien verklaart de gedaagde contumax; verklarende volgens het intendit 

gementioneerd, executabel, en cond. de gedaagde om de ...... in questie voor dr v/d Sande te 
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vertonden binnen tien dagen naastkomende, of bij gebreke vandien 318 C. gld bij het ontvangen 

wederom te brengen in handen van de vs Commissaris, ende te gedogen dat die werden gelicht, bij 

de crediteuren, en in de kosten.... 

451. 

Dr Feye Galema, advocaat voor dezen Hove;  CONTRA 

Luitien Femmes wonende op het Fack onder Engwierum, cav. voor Saack Folkerds zijn e.h. 

HET HOFF gezien de citatie verklaart de gecontumaceerden, voorhands ongeholden de obligatie-

brief d.d. 10 dec 1607 voor bekend en cond. de IMPT te betalen 46 dalers met schaden etc.... 

 

Tamme Rompts, wonende op Torp onder de Clokslag van Kollum, als m.e.v van Lyupck Louwe dr 

zijn e.h.  CONTRA Luitien Femmes, als voren.... 

HET HOFF gezien de citatien.... de brief van 25 maart 1607....  en cond. de ged. de impt. te betalen 

100 dalers, met schaden etc....   

 

Claas Claass en Syouck Bonnema, e.l. te Minnertsga,  CONTRA       Johan van Hermana 

aldaar     HET HOFF houdende  de overgelegde obligatie d.d. 25 mei 1597, voor bekend cond de 

ged aan de impt. te betalen 600 c.gld.  

 

15 juli 1608. 

Dr. Albertus Monnikhuis, als cur. lit. over Sytse Sytses weeskind, bij Lijsbet Arends dr getogen  en 

last en proc. hebbende van Aarend Willems en Haessien Jacobs dr.   CONTRA 

Dirck Jacobs en Ansck Wout(er)s.  ... te namptificeren  573 c.gld.... 

452. 

Tyerck Tyercks burger in Leeuwarden, als adm van zijn knn bij Jantien Remersma in echte getogen. 

CONTRA Ebel Jeltes dr wed van Ate ? Heres, als moeder en voordt van de kinderen.  

............ rejekteert de exceptie..... 

 

Enne Bauckes, impt CONTRA Cleis Bauckes, HET HOFF gezien de citatien  verstekt 

hem en houdende de obligatie voor bekend cond de ged te betalen 40 C.gld met de schaden sinds 

Michaelis 1605. 

 

Jan Cornelis als man en voogd van Peter Gosses daarvoor onder verband van zijn goederen, de rato 

caverende, en Jan Bauckes voor hem en als conj. pers. van Claas Baukes zijn broeder en Geertien 

Baukes als erfg. Van Geertke Geysse dr. haar zuster in leven erfg van Rein Lamberts.  

CONTRA Wibrand Joachims burgemeester te Steenwijk,    HET HOFF  ontzegt de req hun 

verzoek, ... en in de kosten..... 

453. 

Fedde Kempis  CONTRA Sytse Bonnis en Jeyp Bonnes cur over Wijger Kempis; IN Factis. 

 

Hoyte Haytsma, reducent,  CONTRA Jacob Alberts, gereduceerde. IN Factis. 

 

DE 7e SEPTEMBRIS 1608 IS GEWEEST DE EERSTE RECHTDACH NA DE GROTE 

VACANTIE. 

7sept. 1608. 

Syuerd Emkes Req. CONTRA Uble Hennis als v.v. Aal Sake dr zijn e.h. 

HET HOFF gehoord de eed bij de welke de Req. verklaard heeft geen borge te kunnen bekomen, 

rejekteert de exceptie....  

 

8 september 1608. 

Sijds Ryurdts als m.e.v. van Hil Beerends zijn huisvrouw, applt. CONTRA 

De weesmeesters van Leeuwarden, door donatie het recht hebbende van Geeske Bartels dr; bij 

advijs van Jurgien Jurgiens haar man,   houdende het proces aan de applt. zijde voor geconcludeerd, 

wijst partijen in factis.  

454   
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10 sept. 1608. 

Jan Frans, vendrich van de overste luitenant Julius van Eissinga, CONTRA 

Antonius van Hettingha als voorm over de weesknn van wln Taecke van Hettingha in leven overste 

Lieutenant. Het Hoff voor het vinden van den processe, ordonneert partijen te compareren voor 

de commissaris van den hove die hen zal verenigen. 

 

Trijn Aue (Ane?) dr. wed van Jan Dolwagen, vanwege Tyemck haar dochter,  CONTRA 

Hans Jans in het Nijega en Marten Jochums in de Corte Hemmen.  

.......... rejekteert de exceptie.......  peremptoir te antwoorden.... 

 

Harmen Harkes burge mr. in Leeuwarden,  CONTRA Evo Boner schepen der zelve stede. 

....   rejekteert de exc. en peremptoir te antwoorden........ 

 

Harmen Harckes burgemr, in Leeuwarden, Wibe Orckx en Tyerck Abbes schepenen en zij namens 

de Raad van Leeuwarden.   CONTRA Jan Harmens, burger aldaar. 

Het HOFF  verklaart de req. boven de gereq-des. presentatie om tot taxatie van de Hove, hem te 

willen laten volgen so vele plaat als met de staat in de processe geroerd, nodig zal zijn. In haar eis 

en conclusie ontvangbaar.  

455.   

14 sept 1608. 

Tarquinius Gerardi, postulant, binnen Leeuwarden.   CONTRA    Jacob Gerrijts Hoing, schepen der 

stede Amsterdam.  HET HOFF verklaart de applt bij het vonnis van de nederrechter niet 

bezwaard... 

 

Anne Tyerks en Berend Dirks, n/xs  CONTRA Haring Rinnerds, voor hem en vanwege Doutie 

Pibe dr, zijn e.h. te Nijhuizum bij Workum.   In Factis. 

 

Gabbe Gerloffs binnen Leeuwarden, geass. met Douwe Bockes zijn gewezen curateurs. Als erfg 

van Geroff Rinnerds en Wopck Gabbe dr , zijn overleden ouders. Impt. CONTRA Jan Gerrijts 

tot Buitenpost, als cur. over Wyts Sytse dr; e.h. van Luitien Cornelis dr; te Dokkum, als erfg. van 

Sytse Tyepkes en Willemke Jobs haar wln olden.  IN Factis. 

 

Sibe Pieters te Doezum, als voorm. over Romke en Oene Gerrijts, geass. met deselve.;  

CONTRA Syrck Sickes te Goynga; HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen de 

somma van 129 g.gld en een oord; met schaden en interssen, onder deductie van het geen mag zijn 

betaald door Romke Gerrijts aan Sytse Douwes,  

456.   

15 sept  1608. 

Mr. Antonius Trijst, secr der Stede Sneek.  CONTRA Jetse Thomas, burgemr. aldaar. 

HET HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie cond. de applt orig. 

aan de geappelleerde orig. te betalen 46 c. gld en 5 strs; met schaden en interessen etc....; voorts niet 

ontvangbaar en reserverende de app. neffens de 74 C.lg 12 strs, 8 penningen bij nieuwe instantie.  

 

17 sept 1608. 

Jfr. Tet Van Douma, e.h. van Syds van Botnia, als erfg van Epe van Douma. Impt   CONTRA 

Watse van Ockingha, als voogd van Jfr. Saepck van Burmania, zijn e.h.;  in die q. erfg van Saeck 

van Burmania haar zuster;  IN Factis binen 2 maanden. 

 

Fonger Feites, dijkgraaf tot Balck, als voorm van de erfg. van wln, Feite ......leeg en Anna Foecke  

dr triumphant,   CONTRA Auke Feddes.   HET HOFF ord. partijen voor de commissaris,  (pag. 

457.)    POINCTEN: 1. Hoe groot van dagemaden de zate, de req. toegevallen d.d. 20 dec 1604 is   

2. Hoe groot zijn de landen van de zate vs. andere personen, en mistdien de req. toebehorende; en 

wie de andere eigenaars zijn. 3. Hoe hoog de landen daaronder ressorterende, oft daarinne gebruikt 

in de Floreen zijn aangebracht. Ende tegen woordig schieten? 4. Oft de landen onder de vs. zate 
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ressorterende oft daarvan gebruikt, alleen zijn bezwaard met de huizinge en de floreen? En wat 

landen van de huizinge, resp. floreen vrij zijn. 5. Oft van deselve zate enige landen zijn affgetogen, 

bij wie dezelve gebruikt worden, en wat floreen daarop ligt en ook gehoedet wordt; bij wie en aan 

wien alzulke floreenlasten betaald worden? 6. Wat de gereq. voor de halve zate te huur heeft 

ontvangen in de jaren 1600 tot en met 1604.  7. Wat voor de huizinge op de zate staande, behoort in 

de huur betaald te worden, boven het onderhouden en boven de 100 Phs gld; daar op verschoten, 

alles zoals in het proce is verhaald.  

 

15 sept 1608. 

Rinck Gosses dr e.h. van Jarich Sickes, req.  CONTRA Jarich Sickes. 

..... houd de proceduren voor geconcludeerd, wijst partijen voor Ulenburch, binnen 2 maanden 

naastkomende, en de ged. zich te reguleren naar de appoincten van 7 mei laatstleden. 

458.  19 sept 1608. 

Syurdt Jans Coenders en Henrickien Jans dr zijn zuster, impt.  CONTRA 

Wijger Annes, bouwmeester der stede Leeuwarden; ......... rejekteert de exceptie, binnen 2 weken 

peremptoir,  

 

Tyardt Fons te Jorwerd,  CONTRA Ansck en Trijn Lyuwedrs; en Jacob Beenkes, alst 

hebbend van de erfg van Jelke Hemmema ?  ..... niet ontvangbaar.... onverkort zijn recht in het 

pricipaal testament, te megen volstaan, .... 

 

Marten Hilles req;  CONTRA Tyerck Hommes. (Hemmes?)   

HET HOFF  restituerende de req, tegens verkoop van tijd, cond. de gereq. des req. appel, onder de 

eed van calumnia, te beantwoorden, ord. hen de proceduren in staat van wijzen te brengen, ..... 

 

20 sept 1608. 

Doitse Bockes Wyarda, herbergier te Harlingen, voor hem en als voogd voor Anna Laurens dr zijn 

e.h.;  ... te namptificeren 50 pond en 4 stuivers......  

459. 

Sibe Jelles te Oonkerck (!);  CONTRA Sake Feikes bij Feenklooster, Bote Luitiens te Wester-

geest, en Freerck Jans, cessie hebbende van Geb Hintse dr en Tonis Wilts; opposanten.    IN factis 

21 sept 1608. 

Seino Leeuwen als door test. Erfg. van Syts Tyessens, zijn overl huisvrouw,    CONTRA 

Worp van Tyessens, mede raad van de Admiraliteit te Dokkum.    HET HOFF verklaart de impt. 

erfg. van wln. Jfr. Syds, en cond. de gedaagde te gehengen en te gedogen, dat hij impt alle goederen 

actie en gerechtigheden bij haar achter gelaten te laten volgen, volgens het testament en uiterste 

wille.  In in reconventie recht doende, verklaart de impt. niet ontvangbaar; en de orig. impt. in de 

kosten.  

22 sept 1608. 

Willem Hendriks van Knijpens tot Emden, impt CONTRA    De erfg van Sicke Gerrijts, voor 

Ebel Sickes, en de erfg van wln Dirck Vogelzang, en Rinck Broersma e.l.;  HET HOFF 

verklaart de 16 pm land, voor de somma van 363 Emder guldens gehypothekeerd; ende welk 

Wicher Eisma genoegzaam gediscussieerd te wezen, en dienvolgens cond de erfg. Van Dr. Dirck 

Fogelsang, en Rinck Broersma, de vs 16 pm land ten behoeve van de impt. te ontwijken, ter tijd dat 

hij zijn tijd van krachte te wezen heeft bekomen; oft anderzins de zelve te betalen.....  en voorts niet 

ontvangbaar.  

 

Jfr. Helena van Bunau, wed. van wln. Wilke van Holdinhga, voor haar en als universeel erfg van 

wln. Margaretha van Bunau haar zuster, geresumeerd de proceduren.  CONTRA 

Jan Willems, burgemeester te Harlingen, als voorm. over Rutger Willems nagelaten weeskinderen;  

........ niet bezwaard, bij het vonnisse van de Nederrechter....... 

461.   

24 nov 1608. 

Foecke Jans en zijn huisvrouw   CONTRA  Eet Ete dr.    IN Factis. 
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Lambert Lamberts burgemr. in Leeuwarden; als m.e.v. van At Sibrands dr univ. erfg van Auck 

Sibrands dr haar zuster.    CONTRA de opsienders van de armen in Sneek.  .. niet bezwaard..... 

 

Sicke Riencks voor hem en de mede erfg. Van Rienck Hendriks zijn vader, mede cred. van Dirck 

Frans.    CONTRA Mamme Everds, te Hogebeintum, n/ux; en mede erfg van Simon Reins, zijn 

e.h's broeder.   (uitspraak onduidelijk en slecht leesbaar) 

26 sept. 1608. 

Isaac Adius, burger in Leeuwarden;  CONTRA Mr. Jan Heres Chirurgijn, aldaar;  

......... bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, en in reconventie ..... doet ten niet het 

vonnis van de Nederrechter; en verklaart de ged. originaal impetrant niet ontvangbaar.  

462.   

28 sept 1608. 

Jelle Claas te Sibrandahuis bij Dokkum, als v.v. Trijnke Nanne dr zijn e.h.; en als conj. pers. van 

Minne S...ts... zijn huisvrouwen oldevader; c.d.r.;  CONTRA Georg vrhr. thoe 

Schwarzenbergh; als v.v. Doed van Hodinga zijn e.h.;   IN Factis. 

 

29 sept 1608. 

Albert Claas tot Goutum,  CONTRA Pieter Robijns te Harlingen. In factis binnen 2 mnd. 

 

De gecommitteerden ter administratie van de Cloostergoederen, van de Stad Groningen en de 

Omlanden, gesuccedeerd in het recht van de Jacobijnen aldaar; CONTRA   Lyuwe Pieters , 

rentmr. van de geestelijke goederen binnen Leeuwarden. HET HOFF zonder te letten op de 

geponeerde exceptie, onder de electie van Domicilie bij de impt gedaan, wijst partijen in factis in 

forma. 

463. 

Eelke Sipkes Triumphant,  CONTRA   Tading van Adeelen, als cur over Binnerd Heringha's 

onjarige kinderen;  .... te compareren voor de Commissaris:.... POINCTEN: Oft de 

gecodemneerde in de derdehalf pm. lands, die zelf gebruikt of verhuurd heeft. 2. Ende zo hij die 

verhuurd heeft, hoeveel hij daarvan jaarlijks heeft genoten. 3. Ende wat andere naastlegers landen 

van een geredigheid, jaarlijks te huur doen?  

 

Jantien Jans, e.h. van Jochum Isbrands, brower (?) en burger binnen Leeuwarden;  CONTRA  

De Wethouderen der Stede Leeuwarden.   HET HOFF  verklaart de ged. contumax en verstekt hem 

en cond. de gereq. onder de peresentatie bij de req. gedaan in ht 3e artikel van het Intendit gedaan, 

het banissement van des req. man, en alle vordere fiscale attentaten kosteloos en schadeloos af te 

doen. En mede in de kosten van 's Hoffs Tauxatie.  

 

Jelke Andringha  Req.   CONTRA   Lolle Epema,    HET HOFF restituerende de req. tegens 

verloop van tijd, gunt hem alsnog de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen doen....  

 

Bauck Jelgersma, wed van Haie Gaikema;   CONTRA     Tsiets en Bauck Jelgersma, ...... IN Factis.  

464.   

30 sept 1608. 

Holle Syurdts voor hem en gelastigd door de mede crediteuren van Carst Piers en Syts Binnes, e.l.;  

CONTRA   Hillebrand Jacobs en Martjen Coenes dr ..  In Factis. 

 

Pibe Douwes, voormomber over Juke Ryurdts, en Anna Ryurdts dr. gesterkt met Eelke Ryurdts.  

CONTRA Johannes Giuckes (?) als voogd van Aeff Feye dr zijn huisvrouw.  IN Factis. 

 

Jouke Pieters, buger en Biersteker in Leeuwarden; CONTRA Syrck Minnes.  

.......... te namptificeren  40  g.glds , en ten principale in factis. 

 

Doorgehaald, Jan Gerrijts Clock, ontvanger Generaal;  CONTRA Andries Douwes in 
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Leeuwarden,  ...niet bezwaard..... 

465. 

Oents Harmens tot Ried, Taecke Jarichs als v.v. Rints Harmens dr, Claas Bornstra (?) als cur. over 

Harmen Pibes, alle kindeen en erfg van vln Pibe Jarichs en Bauck Dyurre dr; in leven e.l, en zij 

c.d.r. Voor Baucke (Buwe?) Harmens hun Broeder.    CONTRA  Andries Hiddema, en Aelke 

Galema e.l.;  HET HOFF zonder te letten op de exceptie, ord. partijen te compareren voor de 

commissaris.... etc... 

 

Jenke Willems voor hem en c.d.r voor Syts Hanne dr.; zijn huisvrouw. .... niet bezwaard..... 

1 okt 1608. 

Pieter Harckes als last hebbende van Sipcke Ryurdts, en Cuniera e.l.;  CONTRA  

Roland van Achelen, als v.v. Jfr Aldegonda van Achelen zijn huisvrouw, als erfg. van Jfr. Womck 

Mokkema.  In Factis. 

466. 

Arntien Reigers geass. met Uulke Gales,  CONTRA Holle Obbes voor hem en als last 

hebbende van als voorm over Sytse Jintses (Jaitses?) voorm. over Syrdt Oblis dr's weeskinderen; bij 

wijlen Here Jaitses getogen; Femme Bontes als mede erfg. van Bauck Oble dr; Eets Oble dr. wed. 

van Douwe Ottes, en Holle vs. mede voor de weeskinderen van wijlen Rinck Oble dr; bij wln. Botte 

Agges, als erfg. van Botte Agges hun vader en grotevader.  IN Factis. 

3 okt 1608. 

Hette Hettes Vriesma (?); voor hem en voor Grite Gerrijts dr. zijn huisvrouw; etc ; impt. 

CONTRA Jantien, mr Jans wed. wln Frans Jans, en als diens erfg. bij de vs Frans.  

In Factis. Voor Hania.  

467. Tyepcke Tyalckes Epema op het Nieuwland, als v.v. Rinck Bennema, zijn huisvrouw, en 

c.d.r en als erfg. van Ibe Bennema.  CONTRA Jfr Popcke van Ringia, wed. wln. Feike 

Tetmans, in leven grtm. van Utingeradeel, en Marten Fockes als leg. adm. van zijn knn. bij wln. 

Wisck Tetmans, geres. de proc. bij wln. Feike Tetmans.  .......... niet ontvangbaar; en in reconventie 

cond. de gedaagde zijn gedane verspieringe kost- en schadeloos af te doen.  

 

Petreus Stellingwerf, secr. van Utingeradeel. als volm v. Anna Willems dr, wed. Peter Feikes, voor 

haar en voor Feike haar zoon, geres. de proc. bij wln. Feike geinstitueerd.   CONTRA Sipcke 

Harckes vanwege Trijn Aebes, en Wigbolt Oeges, allen te Bergum.           HET HOFF cond. de 

gereq. om de drie perchelen lands aan de req. te laten volgen, met alle fruchten etc...  

468. 

Elisabeth van de Borggreve, wed. Douwe van Roorda;  CONTRA  

Henrick Michiels te Witmarsum.  ... voor de Commissaris.... POINCTEN: Op wiens name de 

zate Kingema in den jare '11 aangebracht is, en wat landen sedert den jaren 11 affgetrokken off 

aangedaan zijn? 2. Van wien de landen althans onder Kingema zate gebruikt, aff komen?; 3. Oft de 

helft van de Warren de Patroon van Winaldum toebehoren, en vrij van huizinge en floreen rente is? 

 

Hanke Watses als voormond over over de knn. van Syurdt Syurdts, en in die qual. erfg. van Syurd 

Reins,    CONTRA  Auck Syrdts, wed van Baucke Gatses;  .... de ged. aan de impt. te betalen 100 

g.gld; met schaden etc.... 

469. 

De erfgenamen van Claas Wates, burger in Worckum, geres de proceduren bij de selve Claas. 

CONTRA De wed. en erfg. van Jacob Simons, in leven burgmr. te Bolsward, geres. de 

proceduren bij Folkerd Jans en Auck Jacobs dr. gesustineerd. 

HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie cond. de orig. 

geapp. de orig. impt. te betalen de derdepart van 333. g.gld; en 10 strs. onder deductie van 8000 

steen, de duizend voor 3 c.gld en 15 strs; bij dezelve ontvangen; en dat de geappelleerde 

genoegzame cautie zal stellen voor de evictie van het land, daar aff de schuld is rijsende. Worden de 

appellant de 6 g.gld gelaten, salff recht..... etc... 

 

Henrick ten Haack en Jouck Hans van Matel, soldaten onder de hopman Wigle Hania,  CONTRA 



687  

Ansck Gerrit Clases huisvrouw,  ... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden... 

 

Gerrijt Jacobs te Workum, CONTRA Griet Pieters dr. wed van mr Augustinus Hessels, voor 

haar en de knn.  ......... doet te niet het vonnis vaan de Nederrechter; en bij nieuwe sententie, 

cond. de geapp. de originaal gedaagde boven hetgeen hem toegewezen is, nog te betalen de somma 

van 47 c. gld.4 strs; met schaden etc.... 

470.  

7 okt 1608. 

Neeltien Adriaans dr; als mede erfg van Joris Jans, haar oom. CONTRA 

De erfgenamen van Fonger Jelgers. res de proceduren.  .... niet ontvangbaar...... 

 

Sibe Pieters en Meinte Rencx, als m.e.v van Eets Peters dr  te Mantgum. CONTRA   Hidke Mirks 

dr. wed van Peter Sydses te Bolsward..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. ..... 

 

Tetman Fockes. secr der Stad Staveren, voor hem en als last hebbende van zijn mede gerechtigden 

Ebe Fockes (Feckes?) en Meind Claas nom ux; te Oldeboorn.  CONTRA   Syds van Botnia cum 

uxoris, als vader en leg. adm. Van Syds zijn zoon.    HET HOFF  cond. de opposant zijn gedane 

oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

471.   

7 okt 1608. 

Sibe Henricx binnen Leeuwarden; voor hem en als v.v. Hendrickien Juke dr; zijn e.h.;  CONTRA 

Peter Roeloffs, secr. van Ferwerderadeel; intervenierende voor Sipcke Tyaerdts, en Lyeuw Lyuewe 

dr. en Joucke Gosses en Bauck Tyaerdts gedaagden    HET HOFF doende recht ten principale, 

cond. de gedaagde om de impt te betalen de somma van 200 g.gld op termijnen in het overgeleverde 

reversael uitgedrukt. Mits stellende de impt. bij het ontvangen van de leste twee termijnen 

genoegzame cautie voor de actie van Elske zijn dochter, met schaden etc......   

Johan van Sichem als v.v. Eelckien Benedictus  dr. Oedsma, zijn huisvrouw, en daarvoor caverende 

de rato, althans wonende binnen Leeuwarden.   CONTRA    Jacob Claes te Grou.  En Nanne Pibes, 

zn Abbema, te Marssum, als cur lit. over Lyeuck en Hylck Centius. Gedaagden.   In Factis. 

 

Willem Pieters te Dronrijp, impt;  CONTRA Eelcke Jou zn als m.e.v. van Goyck Rincke dr; 

te Harlingen en Johannes Elings, als m.e.v. van Jets Rincke dr te Minnertsga. Als erfg.., van Rincke 

Hiddes. Hun vader.  

 

Douwe Heines Appellant;  CONTRA Sibrand Anskes te Wommels.  In Factis. 

471. 

Haio van Ringia als cessie hebbende van Repke Douwes, voor hem en vanwege zijn huisvrouw 

CONTRA Wijger Hinnes tot Gietserck.  

8 okt 1608. 

Pieter Sytses tot Morrha als last en proc. hebbende van Anna Jans dr; gepasseerd bij expresse wille, 

en consent van haar man  Wijbe Doitses,  in conv. en in reconventie.  CONTRA 

Jacob Jans te Holwerd, voor hem en voor Tsiets Clase dr. zijn e.h.;   HET HOFF verklaart de 

originaal impetrant de gedaagde geinjureerd te wezen, cond. deselve ged. Om tot profijtte van Anna 

Jans en Wybe Doitses, elks te betalen de somma van 24 g.gld; en verklarende de impt. tot zijn 

vordere eis niet ontvangbaar. En in de kosten. 

 

Dezelfde partijen:  HET HOFF:  idem. 

473.   

10 oktober 1608. 

Doede Saeckles als mediate erfg. Van Saeckle Ryurdts en Syurdke Fongers zijn overleden ouders. 

En mede van Jouw Saeckles.   CONTRA Sibrans Saeckles, Trijnke Saeckles; Ryurdt Saeckles en 

Aeltien Saeckles.  In Factis. 

 

De erfg. van Luitgen Jan Aarends, bij wijlen Aeffien Jans Jacobs in echte getogen, geresumeerd de 
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proceduren.  CONTRA Jelke Wibes dr, wed. wln. Tyeardt Tyeaerdts, voor hem  in de Nieuwe 

Lemmer.  HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 130 g.gldl; met schade 

en interessen, voorts niet ontvangbaar. En in de kosten.  

 

Aarens Bauckes van brieven van excecutie CONTRA  Tyerck Sapis en Brandt Dircks 

opposanten;  In Factis.  

474. 

Griet Schelte dr. wed. Lucas Hemmes, burger in Leeuwarden; en Royts Tyerks dr. e.h. van Cornelis 

Simons, burger binnen Harlingen. als erfg van Pietrick Roimers dr haar bestemoeder. geass. met 

hun resp. mannen.  CONTRA    De magistraat der stede Harlingen, en de Gedeputeerden deser 

Landschappe.  IN Factis. 

 

Mt Peter Odolphi, als leg. Adm. van zijn dochter bij Hiske Sytse dr zijn overleden huisvrouw.  

CONTRA Ids Etis ged. IN Factis.  

11 oktober1608. 

 

Reinsck Aarends, wed wln Hauke ? Aeles, Gauckema, voor haar en als moeder en wett voorst. voor 

de kinderen;  CONTRA Ernst Bukes (!) Harmen Joachims , Harmen Coenes, en Arrien Edes. 

Het Hoff cond. Harmen Coenes en Arrien Edes mede ged. elk apart de impt. tot profijt van haar 

kinderen te betalen 300 g.gld en tegens Eernst Buwes, en Harmen Joachims niet ontvangbaar; en 

ordineert de proc. gen. het proces na hem te nemen, en het recht van de h.... te waren, tegens de 

genen , zo zij  vernemen zullen,  en de eerste twee in de kosten van het proces.  

475. 

Baucke en Balthus Balthus, geass met Fedde Balthus hun broeder.   CONTRA 

Wilcke Tyesses, Cornelis Lenerds als v.v. Tseets Tsiesse dr; zijn huisvrouw; en intervenierend voor 

Lenerd Tsiesses, en Anna Tsiesses haar zuster en Broeder, als erfg van Tsiesse Feddes.  

.... de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En in de kosten. 

 

Mr. Cornelis Nauta, adv. voor den Hove, als v.v. Jouck Pieters zijn huisvrouw, en Claas Simons als 

v.v. Franske Pieters zijn wijff; Triumphant  CONTRA Idsart v Grovenstins Grtietman van 

Menaldumadeel,  IN Factis. 

 

Hessel Aarnds als man en voogd van Swob Sipke dr.; te Hidaard.  CONTRA  Im Pierts 

en Braticx ? Piters. e.l   ... te namptificeren 200 g.gld. 

476.   

13 okt 1608. 

Haie Alles CONTRA Merck Jensma, en Doue Abbema.  HET HOFF restituerende de req. 

tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog een maand om zijn produktie te mogen doen.  

 

Arrien Willems voor hem en vanwege Barber Pieters, zijn huisvrouw;  CONTRA 

Dr Gerrijt Loo , secr. van der Bildt.   IN Factis. 

 

Jelts Gabbe dr. voor haar en vanwege haar kinderen bij Ryienck Lyuppes haar wln. man, als cred. 

van dezelve, Jan Jans voor hem zelve, en als volm. van Aarend Lamberts; Feick Feicke dr, Fedde 

Popkes en Foppe Tonis, alle cred. van de vs. Rienck. CONTRA   

Ate Bruchts, secr van Dantumadeel, en de erfg. van Romke Tyepkes. IN Factis. 

 

Cornelis Willems wonende aan St Jac. Par. Als erfg. van wln. Willem Stevens zijn vader, en door 

scheiding en deling het recht hebbende van de andere erfgenamen.   CONTRA 

Griet Nanne dr e.h. van Albert Luitiens,  ..dieuw Nanne dr e.h van Pieter Freerks, te Aengium, in 

Do.-dl. Duijff Nanne dr. huisvrouw van Pieter Gerbens te Oostrum, en Aeff Nanne dr. huisvrouw 

van Jurgien Syses te Metselwier,  EN: Jan Nannes de oude voor hem en met Anne Nannes voorm. 

over Tijs Nannes weesknn; en Aelke Nanne dr e.h van Jan Rommerts.  IN Factis. 
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Tyerck Broers als man en voogd van Ockien Rein Walles, als erfg van Rein vs.; en voor de mede 

erfg.  CONTRA Sipke Faeckes en Lyuwe Hanckis, in qlt. 

HET HOFF,  zonder te letten op de exceptie, ord. Bouritium, (hun advocaat) vanwege de ged. te 

antwoorden, binnen 8 dagen naastkomende.  

 

Aarend Bauckes, burger in Dockum, voor hem en als v.v. Jantien Harmens, als cessie hebbende van 

Jou Foppes (Hoppes?) en c.d.r. Voor Sas Focke dr, zijn huisvrouw; die cessie heeft van Cornelis 

Barnckes(Bauckes?) , voor hem en vanwege zijn huisvrouw.   CONTRA   Tyerck Sappes 

intervenierende voor Tseetske Lyuwes,  Het HOFF  verklaart de impt ongehou-den te wezen de 

interventie van Tyerck Sapes, te admitteren, onverkort zijn recht anderszins.   

478. 

Jfr Ansch Herema, wed. wln. Gale van Hesslinga, voor haar en als leg. tutr. voor de knn.  

CONTRA Tyalling Kempes te Ferwerd.  IN Factis. 

 

Aarend Kempeis , burger in Dokkum, Triumph.  CONTRA Douwe Eelkes Popta, gecond. 

HET HOFF rejekterende de exceptie cond de exc. op de overgelegde declaraties, van costen en 

interessen  de inni....eren binnen 14 dagen naastkomende, bij gebreke vandien, verstekt hem van de 

dininutie, en in de kosten.  

 

Tyesse Barends, cum uxore, reducenten,  CONTRA Tyalling Oenes.  .... rejekteert de 

exceptie en peremptoir op de libel te antwoorden, reserverende de kosten.  

 

Aarend Baukes, en Jantien Harmens, burgers in Dokkum, impt. CONTRA 

Tijebbe Jelgers; Tiete Andries, Botte Frielsma, en Ritske Popkes, ged. In Factis.  

479. 

Harmen Hendriks op het Heerenveen, in conv. en in reconventie; CONTRA 

Syurdt Foeckes ? Als v.v Lykele Harcke dr zijn e.h.;  (geprononceerd de 15 nov. ) 

 

Tetke Aebele dr. wed wln. Eeuw Harckes, voor haar en haar kinderen; geres. de proceduren en 

Tetke in qlt; CONTRA  de vs. Syeurd Foeckes. 

HET HOFF cond. Syeurdt Foeckes, aan de impt te betaalen 150 g.gld; met schaden etc; en 

verklaart de impt. niet ontvankelijk tegens Tetke Aeble dr. en in reconventie recht doende, gehoord 

de impts eed tot versterkinge van zijn aangeven gedaan, verklaart de impt niet ontvangbaar. En om 

redenen compenseert de kosten; en verklaart de excipienten ongehouden te zijn op de eis van de vs 

Tietke te antwoorden.  

 

Dr Rombart Ulenburch Rd. Ord.  En zijn huisvrouw;    CONTRA 

De erfg. Van dr. Jan Loo en Syouck Abbe dr, en geass met Martinus ten Hoor, hun cur. lit.  

HET HOFF taxerende de interest in de vs. sententie gementioneerd, ter somma van 249 g.gld; en 

cond. de gedaagde dat deze somme werde gededuceerd, in de 301 g.gld .... 

 

Jfr Byeuck van Cammingha, wed Goffe van Ockingha, (** adelsboek kent beide partners niet.. 

 )CONTRA Dirck Reimers, als voorm. over Jacob Rinnes;  

Het hoff cond inventeur,in zijn eigen naam voor zovele in hem is, de 3 ½ pm lands, aan de impt. te 

relaxeren. Voorts niet ontvangbaar. 

 

Ebel Beerts (Bouts), Triumph; impt van brieven van executien;  CONTRA 

Titus Conradi, pred te Nes in Do-dl; en op Schemm,,,berge (=Schiermonnikoog !), en als conjuncta 

persona voor Sierd (Sioerd) Dirk, Andries en Horatius, sampt Holck Coerts zonen, en resp twee  

dochters, en mede last hebbende van Hid, Mr Coert Harckes zonen,  zie volgende op 281.die juister 

gesteld is. 

HET HOFF cond. vanwegen Hid, mr Coert Harckes wed en Soerd Coerts, zijn oppositie kosteloos 

en schadeloos af te doen, mitsgaders in de kosten ten respecte van dezen gevallen. En ontzegt de 

impt. de vordere zaken..... 
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481. 

Titus Conradi, Dienaar des Godd Woords in Nes in Dongeradeel, en op Scheremuniskoge (!) voor 

hem en voor Sioerd, Dirck, Andries en Horatius , sampt Lolck Coerts zonen, resp dochter, mede in 

de Name van Hid Coert Harckes wed. CONTRA Ebel Bouts  

......  niet ontvangbaar; en in de kosten.......... 

15 okt. 1608. 

Gijsbert van Loo binnen Leeuwarden, impt. CONTRA Haitse Dirks zn. Meullener voor hem en 

als voogd van Trijn Gerbe dr. zijn e.h en c.d.r.  ... te betalen de somma van 100 Car.Gld..... 

 

Gerrijt Coenes   CONTRA   Emke Auts, te Suiwemeer.   In factis. 

 

De erfg. Van Seerp Andries CONTRA  Joost Harmens.  ...om de  pricipale procedure onder den 

Hove te brengen.     

482. 

Tyaerd Taeckes en Geertien Reins dr, volm van dorp Driesum, CONTRA Evo Eijssma. IN Factis. 

 

Jurgien Hendriks, burger binnen Leeuwarden,  CONTRA Jfr Sempronia (?) van der Does te 

Beetgum,  in Factis. 

 

Wibren Reins voor hem en gecaveerd hebbende voor de andere erfg. van Rein(er) Willems, en 

Lyeuck Sytse dr e.l  CONTRA Lauwe Goitiens  en Hylck Monte dr.  

..........  niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

 

Wouter Jans tot Huizum, als voorm. over de knn. van wln. Feike Hettis, bij rins Henricks, en erfg 

van de vs Feike; en Hette Lieuwes, en mede erfg vn Graets Wibrands, in leven e.l.; en Feicke vs 

moeder en bestemoeder.  CONTRA   Greolt Pieters in Twellingerga, als wett. voorst. van zijn 

knn. bij Jets Taecke dr; Fock Alle dr; en Wopke Jans tot Oosterende, als voorst van Focke's 

kinderen, bij Hette Teackes getogen; en Trijn Taecke dr huisvrouw vn Jelle Claes zn Kingma, te 

Oosterend, mede erfg van de vs Graets.    IN Factis.  

483. 

Wijbe Lijuwes te Oldwolde, als cessie hebbende van Hero in den Ham;  CONTRA 

Focke Meusel, ged. HET HOFF ord. partijen te compareren voor de Commissaris..... om 

liquidatie te maken van hetgene bij de gedaagde van Pieter Meinerds boelgoed is ontvangen....  daar 

aff self gekocht heeft, en hem andersins van de vs. Peter te competeren. 

17 okt 1608 

Gertien Jans dr e.h. van burgemr. Jan Willems met consent van deselve. CONTRA 

Gerrijt Radijs Deurwaarder van den Hove;  In factis, binnen twee weken. 

 

Dr. Focko Feickens adv v.d. Hove, voor hem en vanwege de andere erfg. van Syurd Fockens   

CONTRA  De erfg van Reinsck Jorrijts Andringha,  IN Factis.  

 

Syrck van Donia als kerkvoogd en last hebbende van de gemente van Oosterend.   CONTRA 

Johannes Rispens, vanwege Doed Douwes te Sneek, Hans Douwes te Bolsward, Lijsbet Douwedr te 

Blessum, huisvrouw van Ded(e)? Herloffs  (Gerloffs?) en Jan Douwes te Dokkum.      IN Factis. 

484. 

Saeck Ebe dr. met expresse wille en consent van Popke Minnes.  CONTRA 

Jets Wijtse dr. wed van Rienck Syds zn Sapema, voor haar en als wett. voorst. van haar kinderen. 

 .... niet bezwaard.... nederrechter...... 

18 okt 1608. 

Fedde Rinckes te Jelsum. CONTRA Eelscke Dirks dr, wed wln. Jacob van Marssum, voor 

haar zelven en voor de knn.en met de andere erfg. van Jacob van Marsum. geres. de proceduren. ... 

niet bezwaard.....    nederrechter.... 

 

Sake Jaens te Gersloot, als man en voogd over Fedu Cornelis dr zijn e.h.;  CONTRA 
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Tatman en Taecke Syurdts, als volm over wln. Cornelis Scheltis weesknn.  IN Factis. 

485. 

Anna Jaspers te Hantumhuizen voor haar en de knn. bij Douwe Gerbrens in echte getogen.  

CONTRA Syuck Frans te Hantum, als cur. over de jongste weesknn. van Taecke Fopkes.  

HET HOFF cond de gedaagde voor zo veel hij erfg. is van Taecke Fopkes,om de impt te betalen de 

helft van 50 g.gld met schaden  ........etc. 

 

Henrick Christiaans, burgemeester in Harlingen, als door cessie recht hebbende van Lolke 

Tsommes burger In Leeuwarden.  CONTRA Hessel van Feitsma te Hallum. 

 HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 300 c.gld; met schaden ... etc.... 

 

Jacob Henricx Schouwen, aplt.   CONTRA    Gerrijt Simons.  HET HOFF doet te niete het 

vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie..... , verklaart de impt. niet ontvangbaar. 

 

Tiesse Coops, wed. van Johannes Folkerds, te Eestrum. CONTRA  Meint Johannes voor hem 

zelf en als conjuncta persona voor Griet en Syu Johannes drs zijn zusters, gereduceerden.  

.... bij de baer niet bezwaard....en in de kosten. 

486. 

Pieter Goitses te Kollum; applt. CONTRA Hendrik Jans aldaar.   In Factis. 

 

Hilke Willems echte huisvrouw van Willem Ketele,   CONTRA 

Douwe Epema grtm. van Hem. Oldeferd.  In Factis, 

 

Jan Henricx ontvanger der Admiraliteit te Dokkum;  CONTRA Hero Hottinga;   HET HOFF 

rejekteert de exceptie bij de ged. en cond. hem peremptoir op de eis van de impt. te antwoorden; 

onverkort om de middelen bij maniere van exceptie te mogen gebruiken. 

20 okt 1608. 

Feicke Broers, Jan de Blocq en Douwe Nijenhuis, impt. van brieven   CONTRA 

Tonis Jaspers, gecondemneerd en Jasper Wijbes, opposant. gezamenlijk gedaagen. 

HET HOFF adproberende de besognen van de Deurwaarder, poneert daarop decreet dat de koop 

van de ..ebruikswaar (?) van de landen noch eenmaal......geproclameerd zal worden..... op 15 nov 

a.s.. etc.......en de oppositie kosteloos aff te doen... onverkort de crediteuren van Jan Jaspers de olde  

487. 

Jan Sytses impt   CONTRA Hoite Wols ged. In Factis. 

Jacob Pieters zn Heer, convooimeester binnen Harlingen als m.e.v Trijnke Gaikema en c.d.r onder 

verband van goederen.   CONTRA Sipke en Allard Gaikema.  

HET HOFF,  nopens de scheidinge der goederen in deze provincie gelegen, met haar presentatie in 

het 7e artikel, van het antwoord gedaan, te mogen volstaan, en om redenen compenseert de kosten.  

 

Syurd Pieters te Saard, als vader en leg. adm. van Haring, Tyard Pieter en Botte zijn vier zonen.  

CONTRA De Raad der Stede Bolsward, ratione officij;    HET HOFF  verklaart het vonnis van 

de Nederrechter voor zo vele de appellanten zijn eigen name raakt, nul en van onwaarden, en cond. 

de geappelleerde in de kosten van het proces, dien aangaande gevallen. In beide instantien, doet 

teniet hetselve vonnis en bij nieuwe sententie cond. de applt. vanwege Haring zijn broer om de 

geapp. originaal aan de impt. te betalen de somma van 3 Car gld; en overigens niet ontvangbaar.  

488. 

Bauck en Balthus Balthus geass. met Fedde Balthus hun broer; CONTRA  

Dr. Suffridus Nijenhuis, geauth. cur. over de goederen etc. van Hebbe Feddis en Stijn Gerbrands, 

e.l. te Huizum gewoond hebbende;  HET HOFF  cond. de gereq. aan de req. te laten volgen 

volgens preferentie, uit de penningen die uit Hebbe vs. goederen zijn gekomen de somma van 353 

C.gld. Met schaden ... etc. 

 

Jfr Byeuck van Cammingha wed. van Goffe van Aebingha.  CONTRA 

Meinerd Nannes te Steens.  Te compareren voor de Commissaris..... POINCTEN: 1. Hoe lange de 
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questieuze pondematen onde de ged-s. huizinge al gebruikt zijn? 2. Hoeveel de pondematen in de 

vorige jaren jaarlijks te huur gedaan heeft. 3. Oft de questieuze pondemate met de ged. huizinge en 

zate is aangebracht. Tot dien fine te recouvreren de Aanbreng.  

 

Dyurd Lyuwes te Nieuwe Zijl in Groningerland,  CONTRA Claas Sibrands burger in 

Leeuwarden. voor hem en zijn huisvrouw.  HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen de somma 

van 150 g.gld op termijnen in het overgelechte reversaalbrief uitgedrukt, en met schaden etc; ...... 

489. 

Gerbrand Tonis, als vader en voorst van Tonis en Jan zijn zonen, beide m.j; te St. Jac. Par. En Gerrit 

Foppes als m.e.v van Tieed Gerbrands, aan St Anna Par. En Laurens Barthouts, als voogd van 

Gertie Gerbrands, te Belkum hun resp huisvrouw en Abbe Gerbrands te St. Jac. Par.  

CONTRA   Taecke Abbes  te B.... en Pibe Wopkes,    HET HOFF cond. de gereq. om  de goederen 

aan te geven voor dr. Syurd Hania, die uit het sterfhuis van Goff, Taecke dr. hun grootmoeder 

komen. Om door de commissaris daarvan perfecte inventaris te maken.  

 

Hoite Hoitsma te Minnertsga, reducent   CONTRA    Jacob alberts, aldaar; ... bij de baar niet 

bezwaard. 

 

Claes en Steven Stevens te Dokkum, impt  CONTRA Steven, Dirck en Cornelis Willems, voor 

hun zelf en u.n.v. hun zusters als erfg. van Willem Stevens de olde.  IN Factis. 

490. 

Pieter Arets ? Zn Du.... ? en Maike zijn huisvrouw;    CONTRA Jacques Rens gedaagde.  

HET HOFF  doende recht ten principale, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 150 

dalers, 12 strs; onder deductie van hetgeen daarin betaald is, volgens de verklaring van de impt. in 

zijn repliek. ......... 

21 okt 1608. 

Pieter Johannes en Swaene Dirks dr in Leeuwarden, applt CONTRA 

Intse Intses te Berl(i)cum; geappelleerde.  HET HOFF doet teniet het vonnis van de Nederrechter 

en bij nieuwe sententie...... om geappelleerde, originaal gedaagde (?) te betalen het meesterloon en 

costeloos en schadeloos te ontheffen, van de wondinge ten processe geroerd. Ende voorts 

compenserende de injurien elkanderen gedaan, en cond. de geapp. de appellanten te betalen de 

somma van 26 g.gld.   ... overigens niet ontvangbaar. 

 

Pier Doeckes en Doutse Anne dr en Johannis Edis als v.v. Sibbel Anne dr zijn e.h.; CONTRA 

Lolle Piers en mede voor Jantien Buwes zijn huisvrouw.  HET HOFF cond de gedaagde de 

impetrant te betalen de somma van 63 g.gld met schaden en interest onder deductie van het geen de 

gedaagde ten respecte van zijn landen daar inne mach competeren. En de impt. de gedaagde wien 

van de andere grondheren en eigenaars der vs. landen  condemneert de ged. mede de landen en de 

huizinge , halitis habendus  ?? te ontwijken, onverkort zijn rechten nopens de landen, die hij wil 

seggen onder de balastinge van ewigen ?? huize mits te behoren, daer en so hij vernemen sal.... 

491. 

Gerrijt Radijs, eerste Deurwaarder van dezen hove;   CONTRA  Dr. Theodorus (?) Tiara, 

advocaat voor dezen Hove;  HET HOFF wijst partijen in conventie in factis en en in reconventie 

de impetrant niet ontvangbaar.  

22 okt 1608. 

Jelle Michiels te Heech,  CONTRA Itske Frans in Heeg; voor hem en als wett. voorst. van 

zijn kinderen Sinne, Trijn, Bauck en Ay bij wln Anna Sinne dr zijn wln huisvrouw.   IN Factis. 

24 okt 1608. 

Obbe Obbes te Harlijngen, applt;  CONTRA   Burgemeesters en Raad der stad Enkhuizen. IN 

Factis 

 

Carolus Pieter Boymer, notarius in Leewarden,  CONTRA Griet, Wilke Atses wed.  

(doorgehaald) 

492. 
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Douwe Nijenhuis als het recht hebbende van Baerte Idsarda, in leven Rd. Ord. als erfg. van Jfr. 

Johanna Rommarts, wed. van Lyuwe Watnia, impt.   CONTRA   Dr Johannes Jusum, adv. v.d 

Hove,  en als tutor over Tijs Jans zijn zusers kind, en als conjuncta persona van Gerbrand Jusum, en 

Frans Jacobs zijn resp. broeders en halfbroeder; allen erfg. van Lyeuck Jacobs hun moeder; en de 

voorn. Frans en Thijs mede erfg van Jacob Jans hun vader en resp. schoonvader. En in die qlt. 

intervenierende voor Sent Ipkes, en de andere erfg. van wln. Fokel Hettes, haar overleden moeder; 

in leven het recht verkregen hebbende van Jusum, cum fratribus. Gedaagden. IN Factis. 

25 okt 1608. 

Dr. Martinus Martinides, cur. over Trijnke Jacobs; CONTRA  Mr Joachim Hero Joachimi, adv. 

v.d.Hove, Johannes Henrici, ontvanger der kloosteropkomsten, als cur. over Henrik Heres en Albert 

Benedictus burger in Leeuwarden; als v.v. Auck Here dr. zijn huisvrouw.  IN Factis.  

493. 

Lucia Willems als erfg door testament van Anna Jacob Canters erfg.  CONTRA 

Botke Meinerds, e.h. Van Mr Johannes Frankena, ged. en gecondemneerde 

HET HOFF .. taxerende de somma boven de schaden en interessen, op 27 C.gld; en ord. dat de 

sententie haar voortgang zal hebben..... 

 

Rippert Alberts, burger in Leeuwarden;  CONTRA Cornelis Peters en Liefke Pieters e.l te 

Slappeterp.  ........... bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard...... 

 

Dr. Theodurus Tiara als vader en wett. voorst. van zijn knn. bij Jfr Ida Buigers, zijn wln. huisvrouw 

CONTRA Oene Oenes, burger in Leeuwarden, als v.v. Catharina Goffe dr. zijn huisvrouw  

HET HOFF rejekteert de exceptie cond. de ged. peremtoir te antwoorden...... 

494. 

Harmen Harckes, burgemr. der stede Leeuwarden, impt. in conv. en reconv. CONTRA  

Ebe Everts Boner schepen der stede Leeuwarden;  In Factis. 

 

Mr Jan Heres (?) req; CONTRA Hessel Foppes.  HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. 

 

Dr. Sixtus Doium adv. v.d. Hove als cur. over Jfr. Tseets van Eeminga...   CONTRA  

Syucke Folkerds, ged.   HET HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende het 

overgelegde huur (cedul?) voor bekend, cond. de ged. te betalen 80 dalers van landhuur over de 

jaren 1607 en 1608. met nog .. (?) dalers als reste van landhuur. Etc... 

 

Poppe Jellis voor hem en zijn knn bij Uulck Epema, zijn e.h.;   CONTRA 

Rienck Hoites Hoitema, voor hem en Anna Epema zijn huisvrouw.   IN Factis. 

495. 

Jacob Pieters in Leeuwarden als erfg. van Lijsbth Jacobs zijn dochter, bij wln. Tyesck Jelte dr, 

CONTRA Rints Botte dr    IN Factis. 

 

Bronger Brongersma en Balle Reins (?); in Groningerland;  CONTRA 

Jeronimus Martens in Leeuwarden.  .... te namptificeren  34 g.gld........ 

 

Mr. Gijsbert Jans Chirurgijn, impt. en triumph. CONTRA  

Mathias Everardi, postulant binnen Leeuwarden.  In Factis.  

 

DE EERSTE RECHTDACH NA ALLERHEILIGEN IS GEWEEST DEN VIJ NOVEMBRIS 1608. 

 

Doorgehaald:  Hessel Aarends te Hijdaard,  CONTRA  De Ged. Staten, voor Joh. Henrici 

ontvanger der kloosteropkomsten. En Jan Piers te Wommels.  ..... niet ontvangbaar.... 

496.    

10 nov 1608. 

Hessel Aarends te Hydaard, CONTRA Jan Pieters te Wommels en de Ged. St. voor Jan 

Hendriks ontvanger der kloostergoederen.   HET HOFF verklaart Jan Pieters met zijn gedane 
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presentatie over de landhuur te mogen volstaan, en de gedaagde boven zijn gedane eis niet 

ontvangbaar; En doende voorts recht tegen de interventeurs,... te betalen de kosten van de 

exceptie.....  en voorts in factis, voor Joh.vd Sande. 

 

Aarend Martens en Albert Beerends, burger in Leeuwarde, impt. CONTRA  

Buwe Popkes in de Veenwolden;   ... rejekteert de exceptie en cond. hem peremptoir te antwoorden. 

 

Jelle Andries Sinnes als volm van Oldelamer,  CONTRA Anne Carstes en Joachim Everds, volm. 

van de ingezetenen van Nijelamer  ... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden op de eis.  

 

11 nov 1608. 

Foecke Joosts  CONTRA Fopck Marten Outgers wed. voor de knn.  In Factis. 

 

497. 

Joachim Faber   CONTRA Cornelis Jan Tyerks; aan St Anna Par. 

HET HOFF  tauxerende het deurwaarders salaris ter somma van 32 C. gld en 14 strs; onder 

deductie van een golden Freesch rijder, en twee Spaensche Dalers, te betalen, met nog 7 C.gld 18 

strs en 6 C.gld; met schaden etc... 

 

Simon Dirks zn bakker op Dronrijp, als m.e.v van Auck Steffens dr.   CONTRA  

Henrick Allards te Dokkum. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 120 g.gld; 

met schaden etc..... en bovendien de impt. te garanderen costeloos en schadeloos te ontheffen van 

het meesterloon; voorts niet ontvangbaar en de Proc. Gen het proces aan hem te nemen..... 

 

Jfr. Jacquelina van Aytta, wed. van wln Pieter Bugers, representerende de staak van Gerbrand 

Aytta, impt. in conv. en ged. in reconv.    CONTRA   Pieter Teetlum, als v.v. Jfr Joost van Aytta, 

zijn e.h. en representerende de staak van Seerp van Aytta;   Het HOFF  cond. de ged. om met de 

impetrant een nieuwe lotinge te maken. En in de kosten van het proces.  

498.   

7 nov 1608. 

Aeltse Sickema , bijzitter van Achtkarspelen, te Suirhuizum, voor hen en voor zijn huisvrouw,   

CONTRA Jan Jans te Surhuizum.  Het HOFF  verklaart de .......... bij de gedaagde wel en tercht 

te zijn en en cond. hem in het onderholden van dien, en in de kosten. 

 

Douwe Allards burger in Leeuwarden, als m.e.v. van Gertke Oene dr. en Peter Adriaans, als m.e.v. 

van Reinu Jooste dr; onder hypt. van goederen    CONTRA  

Sypt Ritskes in Dokkum.  HET HOFF  verklaart dat de kosten en declaratien ten processe 

overgelecht navolgende de diminutien bij de gedaagde binnen 8 dagen naastkomende daarop bij te 

tellen en bij den Hove werde getauxeerd, en dan aan de req. te betalen.  

14 nov 1608. 

Syurdt Syurdts te Wirdum, in zijn qlt;   CONTRA Douwe en Johannes Hotses,  

.... ontzegt de req... zijn verzoek......... 

499. 

Dr Edsart Ens cum Uxore CONTRA   Jan Harings en Foppe Tyerks, als cessie hebbende van 

Rienck Wijtse c/ux;  HET HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hen de tijd van 

een maand...... 

 

Ebe Everds Boner,  CONTRA Albert Everds Boner.  Rejekteert de exceptie en cond de ged. 

peremptoir te antwoorden....  

 

Wilke en Fedde Tyesses zonen voor haar en Cornelis Lenerds als man en voogd van Tseets Tsiesse 

dr. zijn huisvrouw; erfg. van wln. Tyesse Feddes. CONTRA  Adriaan Gijsberts voor Syts Hans dr. 

zijn huisvrouw.    HET HOFF  cond. de gedaagde de kooppenningen onder de Comm. van  het Hoff 

te consigneren, om de andere cautie voor het arrest, in de proceduren geroerd te mogen lichten.  
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500.   

Jfr Ath Roorda e.h. van Tating van Adelen, te Belkum;  CONTRA  

Jfr Lijsch van Heringha e.h. van Eernst van Isselmuden, Dr Gerlacus (?) Foppens Adv. v.d. Hove, 

als cur. over de goederen van Coert en Anna van Isselmuden; belangende hun goederen hier te 

lande en van wln. Epo van Heringha hun oom als mede erfg.  

HET HOFF rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden. ..... 

 

Sas Seerps huisvrouw van Douwe Rintses en Imck Seerps dr. huisvrouw van Rintse Douwes, bij 

consent van hare mannen.` CONTRA  Syouck Pieters en Bocke Seerps.  IN Factis. 

 

Gerrijt Radijs, eerste deurwaarder,  Jan Mathijs, mede klerk in de gerechte van het hoff.  In Factis. 

Voor Lyklema. N.B. hier verandertde schrijfhand; waarschijnlijk zijn vanaf 30 mei de uitspraken 

genoteerd door deze nu ontbrekende Jan Mathijs, die overigens al sinds 1602, bij de hervatting van 

de YY -reeeks schreef.  Enige pagina's later hervat hij zijn werk weer.  J.P. * 

501. 

Mr Claes Cornelis secretaris van de rekenkamer, als erfg. van wln. Harmen Meusel, en zijn 

huisvrouw voor hem en onder verband zijner goederen caverende de rato, voor de erfg van wln. 

Meusel en zijn vrouw, en in die qlt. het recht hebbende van Iemme Jans  en Aeff Eijssma, Claes 

Pieters en Thomas Broers voor hen zelven en de andere erfg. van Rienck Albade, Aarend Bauckes 

als cessie hebbende van de mede erfg van Hil Ryurdts dr, en Pieter Pieters , impetranten,  

CONTRA Wigbolt Beyma, commissaris in het Flie, uit de naam en van wegen Tonis Harckema 

zijn huisvrouw.  In Factis, voor Jukama, voorg commissaris.  

 

Tseetse Wijbes tot Ijsbrchtum,   CONTRA   Ulbe Wibrands te Bozum.  

HET HOFF rejekteert de exceptie, en cond. de ged. peremptoir te antwoorden.  

 

17 nov 1608. 

Isbrand Jonges, burger in Franeker, Req.  CONTRA   Gerrijt Pieters voor zijn broers Jacob, 

Isbrand en Henrick.  .... rejekteert de exceptie en cond. de gedaagde peremptoir te antwoorden. 

 

Doen Arriens voor hem en als last hebbende van Simon Jacobs, cuiper, als man en voogd van 

Aeltien Arriens dr en Jan en Claas Arriens gebrs; geassisteerd met Arrien Jans hun curator, allen 

erfg. van Arrien Jans, hun vader. En als mede erfg van Joris Jans en deze voor een deel als cessie 

hebbende van Cornelis Gerrits, mediate erfg. van de vs. Joris.     CONTRA   Waling Jans en Anna 

Pieters e.l.;  IN Factis. 

502. 

Oege Ryurdts te Makkum en Anna Ryurdts, als m.e.v. van Meynsch Dirks dr; zijn huisvrouw; als 

erfg. van Oeg Paulus dr, hun moeder en  Dirck Andries, hun vader, Henrick Tonis te Arum als man 

en voogd van Hessel Oege dr; als erfg van Heye Paulus dr, en Oeg, Meynsch en Hessel tesamen als 

erfgenamen van Suffrido Pauly, hun oom en also mediate erfgenamen van de vierdepart van Paulus 

Syurdts, en Ock zijn huisvrouw, hun bestevader en moeder. CONTRA   

De wed. en erfg. van Andries Haersma.  .... te compareren voor de Commissaris, die hun verlijken 

zal, indien hiet hem informeren op zekere POINCTEN : 1. Oft de cred. van Paulus Syurdts en Ock 

Hoeite dr. uit kracht van de akte van overdracht, voor de here Mr, Frans van Eijssinga gevallen, en 

ten processe vertoond, oock mede in possesie van Feikema Sate gekomen zijn. 2. Door wat titel 

Jelte Heres de vs landen heeft aang..vaard?? Daervan, als mede van de overdracht van de gemelte 

landen, so gezegd wordt, bij Jelte Heres of zijn huisvrouw; aan Andries Haarsma gedaan te zijn, en 

bescheid, indien daarvan is, te recouvreren; 3. Oft de crediteuren oft enige van hen ook bij Jelte of 

Haarsma vs.; gecontendeerd ende betaald zijn.  Indien ja, de kwitantien daarvan te recouvreren; 4. 

Hoeveel landen wln Paulus Syurdts,en zijn huisvrouw, in de tijd van haar versterven in Feikema 

zate gehad hebben, en wie mede eigenaars van dezelve zate geweest zijn en voor hoeveel.  

 

Johannes Dirks te Roordahuizum  CONTRA Tyesse Barends en Ida Doitses e.l.;  

... door het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard...... 
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503. 

Oeds Aarends als cur. over het weeskind van Asse Obbes; res. de proc. bij Teads Obbe dr.   

CONTRA Hylck, Cornelis Nutters (?) wed.   In Factis. 

17 nov 1608. 

Jouck Harckema bij consent van Rompt Sinda haar man, en Feck Harckema bij consent van Jan 

Jans te Burum, als erfg. van Rommert Harckema en Beits Jensma ; impetranten;  CONTRA 

Lyuwe en Syurdt Boelis. In Factis. 

 

Trijnke Bras, huisvrouw van Goverd Tyepckes,  CONTRA Menso Gratema vanwege Hijlck 

Cornelis dr, zijn e.h. en mr Regnerus Bras, adv. v.d.Hove.     POINCTEN:   1. Oft de landen van 

Eissingha, ten tijde van de loting, niet mede behoord hebben, ofte beklemd zijn geweest onder de 

huizinge bij Menso nom ux ten dele gevallen?.; 2. Hoeveel pondematen ten tijde van het versterven 

van partijens vader tot Eijssinga behoord hebben. 3. Hoeveel pondematen Bras en Gratema nu 

toebehooren en wel waardich is?  

504.   

19 nov 1608. 

Dyurre Tyercks, biersteker te Balck;   CONTRA Merck Galkes geappelleerde;  IN Factis. 

 

Aarend Aarendsma, hopman van een vendel voetknechten en Grietien Fockens  impt. CONTRA 

Tetke Tadema, huisvrouw van dr. Augustinus Polman. HET HOFF  cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van honderd goudguldens, met de schade vandien...... etc....  

 

19  nov 1608. 

Jan Gerrijts Rommerts, bij Dokkum, en Dyeuw Gerrits Rommerts, geass. met Frans Dirks, haar 

echte man tot Berlcum, als universele erfg. van wln. Gerrit Rommerts, en Neeltien Cornelis dr hun 

ouders.    CONTRA Jan Pieters te Berlcum, als erfg, onder beneficie van inventaris van wln. 

Pieter Jans. Zijn vader.  HET HOFF houdende het proces aan de zijde van de gedaagde voor 

geconcludeerd, wijst partijen in factis. binnen 2 maanden naastkomende.  

 

21 nov 1608. 

Joachim, Aucke en Ju van Unia gebroeders,  en Folck, Fransck en Tet van Unia hun zusters, 

geassisteerd met Hessel Ryurdts, Jou Saacklis, en Lolke Heres, hun mannen; triumphanten;  

CONTRA Dirck Gauckes, burgemeester te Leeuwarden, als voogd van Atke Eelke dr. erfg. van 

Eelke Watses. (pag 505) en Pieter Syercks als last en proc. hebbende van de andere erfg. van Eelke 

Watses.  ... niet ontvangbaar..... 

 

23 nov 1608. 

Andries van Hiddema req. CONTRA Jfr Auck Hoitema, wed. van Ju van Andringha; voor de 

knn. HET HOF restitueert de req. tegens verloop van tijd, ... gunt hem alsnoch 2 weken.... 

 

Henrick Oldendorp, req.  CONTRA  Deitse van Uunia (=Wijngie)   ... gunt hem 

alsnoch de tijd van 14 dagen ...... 

 

Jacob Jans Hagen (?) als cur. lit. over Sipke Hessels met zijn zuster  en broeders  IN Factis. 

 

Fintie, Peter Tijns huisvrouw; applt. CONTRA Renner ? En Timen Claas gapp.   

 

Tiete Piema.  Applt.        CONTRA Jacob Baukes als m.e.v. van Auke Henricks dr; zijn e.h. ende 

mede erfg. van wln. Mr. Lolcke Ens, en het recht hebbende van de andere erfg van de vs. Mr Ens.    

In factis. 

506. 

Enne Jans te Oosterend, Triumphant en impetrant.  CONTRA de erfgenamen van Centius 

Centius, Douwe Mun....us ? Koper en Syu Pietrs, opposant; en gez. Gedaaagden.  HET HOFF 

adproberende de besognen van de deurwaarder, ..... ord. de koop nog eenmaal te proclameren,....... 
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op de 24e januari; .. zijn handen van de kooppenningen te houden..... en indien hij aan de koop 

geraaKt... te gehengen en te gedogen....  

 

Gatse van Andringha voor hem en voor Lijsbeth zijn zuster, c.d.r onder verband van goederen.  

CONTRA Eelke Jans te Harlingen; als v.v Goyck Bauke dr;  Jan Elings mede aldaar als v.v 

Rincke Baucke dr; en Hidde Rinckes zn. op de Poelen, als erfg. van wln. Trijke Willems, hun 

moeder, geres. de procedure bij Rincke Hiddes, als m.e.v. de vs. Trijnke, en verder als erfg van de 

goederen door Willem Henricx nagelaten. EN : Maike Mammingha, erfg. van wln. Mr. Claas 

Mammingha, haar wln. vader, resumerende de proceduren bij Jan Henricks ontvanger der 

kloosteropkomsten haar gewezen curator, gesustineerd.  

HET HOFF  verklaart de impetrant tot zijn eis en conclusie tegens Maike Mammingha, een der 

gedaagden niet ontfangbaar; en om redenen compenseert de kosten; en doende voorts recht tegen de 

andere gedaagden ordonneert partijen te compareren voor de comissaris van den Hove die hem zal 

informeren op zekere POINCTEN van offitie: 1. Uit wat oorzaak Willem Henricx de 81 g.gld 

gecompeteerd hebben, daarvan het instrument te recouvreren. 2. Oft tussche de crediteuren van 

Hobbe van Ockingha en mr. Focke Rommarts als commissaris uitspraak van preferentie gevraagd 

is? In cas van adfirmatie, deselve preferentie te recouvreren; 3. Aan wie Willem Henricx de dertig 

g.gld in een en tweehonderd g.gld in een andere pertije bij hem als cur. bonorum. van wln. Hobbe 

van Ockingha vs. ontvangen weder uitgekeerd heeft. Daarvan quitantie of rekeninge te recouvrenen 

4. Oft de originale instrumenten waarop de Impetrant zich fundeert niet voorhanden zijn? 5. In cas 

van negatie, waar zij gebleven zijn.  

 

24 november 1608. 

Pieter Haiema Req;  CONTRA Jan Heres en Ewo Allema gereq.   HET HOFF  cond. de gereq. 

te gehengen en te gedogen dat de stukken gemeld bij de processe, werde gevoeget, des dat de gereq. 

daar tegens haar ge..... zeggen binnen 8 dagen daarna en cond. niettemin de req. in de kosten.  

 

Doytse Ryuerdts onder de klokslag van Harlingen; als m.e.v van Saeck Hillebrands, zijn e.h. en 

Geertien zijn dochter.    CONTRA Pieter Aukes Schipper en burger binnen Leeuwarden. 

..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...... en in de kosten. 

508. 

Claes Heres Req;    CONTRA :  Marten Jans in de Roskam en Philips Jacobs gereq.  

.......rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.... 

 

Tonis Jans binnen Leeuwarden     CONTRA    Luitien Hotse dr.  geapp. In factis. 

 

Andries Jelgers req.   CONTRA Douwe Nijenhuis.  Rejekteert de exceptie... peremptoir te 

antwoorden. 

 

Auck Hessels voor haar en als leg. tutr. voor haar knn. bij wln. Hessel Johannes.  CONTRA 

Mr Abelus Attama adv. v.d. Hove, als cur. over Henrickien het nagel. weeskind van wln. Frans 

Henricks , res. de proc.   IN Factis. 

 

Tiet Jacobs te Pingjum, req.  CONTRA Focke Jensma aldaar als last en procuratie hebbende 

van de gemeente;  HET HOFF ontzegt de req zijn verzoek onverkort hem andersins, in cas van 

scheidinge bij niewe instantie zijn recht tegens de gereq, zo hij vernemen zal, en de gereq. voor de 

defensien ter contrarie, ...... 

509. 

Marten Pieter tot Beers   CONTRA   Matheus Hotses, en Lyuwe Peters, als voormr. over Reintien 

Mindr(t)s e.h van Wibe Seerps. In factis. 

 

Elisabeth de Burggrave,  CONTRA Swob Roorda,  .... ontzegt de req. haar verzoek.    

 

Uuble Wierds te Gerkesklooster, voor hem en als het recht hebbende van wln. zijn huisvrouw;  
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CONTRA Reid Gerrits, Jelke Gerlsma bij Pieterzijl, Wouter Arts (?) Luike Tyaerdts, tot 

Burum, en de andere erfg van Jan Ennes, in leven te Lutkegaast.  In Factis. 

 

Trijke Gerloffs e.h. van Goycke Bruins Alsma, notaris en postulant binnen Sneek.      CONTRA 

Jille Dedes, burgemeester en koopman te sneek,  HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de 

ged. peremptoir te antwoorden.  

510.   

26 nov 1608. 

Freeske Rentses tot Elahuisum, voor hem en als mede stem hebbende van het dorp Elahuisum 

CONTRA Douwe van Epema grietman van Hemelumer Oldepherd.  

HET HOFF aangaande de afsettinge van de impt. uit het bijzitters ampt, ende het accoord nopens de 

grote cons..... ? En de 5 stuivers over de florenrente, met de gedaagde gemaakt, ende ordonneert 

partijen te compareren voor de commissaris van dezen Hove, die henlieden zal verenigen, indien hij 

kan, indien niet hem informeren op zekere POINCTEN van Offitie; (volgt hierna) en recht doende 

op de vordere eis, cond. de ged. hem aff te holden van de 4 ½ Car gld van ijder boelhuis te genieten, 

geen rekeningen van deelskosten in herbergen te leggen noch over rekeningen van geestelijke 

goederen boven des ordonnantien verteringe te gedogen; ende geen omslagen te executeren, zonder 

voorgaande approbatie van de heren gedeputeerden; na oldergewoonte. Bij gelijken geen 

uitschrijvingen te doen, bij poene van verteringe, ... voorts niet ontvangbaar...  

PIONCTEN:  Of na expiratie van twee jaren na de 13 juni 1601 de impt. na voorgaande 

uitschrijvinge en nominatie bwen de volmachten van Hemelumer Oldeferd, en Noordwolde, in het 

bijzittersampt, simpliciter gecontinueert? Indien ja, daarvan acte of commissie indien enige 

voorhanden is, te recouvreren. 2. Oft de volm. van de Grietenij, na voorgaande wettige convocatie 

bij de gemeente specialijck gelastet zijn met de ged. nopens de grote con(tra?) faicten, en 5 stuivers 

op de floreen navorderen (?) ?  [3 doorgehaald.] 4, nu 3; Oft hetselve accoord ook be de volmachten 

of het meesten deel is ingewilligd, oft namelijk geapprobeerd; ende voor wat tijd, ende oft het selve 

accord niet van jaar tot jaar verandert?  Oft van nieuws ingewilligt wordt?  

511. 

Lambert en Sipke Aarends zonen Gerrijt Martens als man en voogd van Mies Aarends dr; te 

Leeuwarden, Pieter Everds als man en voogd van Lijsck Aarends dr.  CONTRA  

Trijn en Jut Lamberts drs; geassisteerd met Jan Pieters van Miermaan? echte man van Lijsck vs. 

HET HOFF  houden de procedure an de zijde van de gedaaagde voor geconcludeerd; cond. de ged. 

om uit de goederen ten processe gemeeld de impt. onder de presentatie in het leste artikel van het 

repliek gedaan, in capitale te laten volgen hen anparten van hetgene hun overleden moeije uit hun 

wijlen ooms goeden haden genoten, met schaden etc.... 

 

Auck Syurdts dr. voor haar  Auke Broers  burger hopman binnen Leeuwarden; als v.v. Atke 

Henricks zijn huisvrouw; Jacob Baukes als v.v. Anke Henricx, zijn e.h. en deselve auke Broers als 

geauth. curator over Syuerdt Henricx, en zij tesamen erfg. Van Ludovico Ens.     CONTRA 

Tyepcke Goverds, en Anna e.l.; te Marssum als borgen, onder renunciatie beneficij van discussie , 

en S.... Wl....  voor Henrick Benedictus en Sytke Menkema e.l  IN Factis. 

 

Harmen van de Wolde impt. CONTRA     Dubbrich Jan Kempes, en Anna Jans dr. ged.    In Factis. 

512. 

Richard Slotboom scholtis van Pasloo en Oldemarkt,   CONTRA   Andries Grewerts.  

....... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

28 nov 1608. 

Henrick Taickes zn Frans als geinteresseerde persoon, intervenierende voor Henrick Hans en zijn 

huisvrouw, en de vs Henrick als voogd over zijn huisvrouw;  CONTRA 

Dirck Hendriks zn Bugge, als last hebbende van Henrick Dirks Bugge; zijn vader; en Cornelis 

Michiels zijn zwager, als het recht hebbende van Gertien Lykeles, wed. van Cornelis Lenerds 

Swartien, als voorst v.d knn. onder verband van goederen.  IN factis (doorgehaald) 

 

Fedde Kempes tot Edens, als last en proc. hebende van Tyalle Claas tot Oldehoof in Humsterland, 
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die proc. had van Egbert Meeus, nom. ux.; als erfg. van Henrick Claas; haar zoon, en Claas 

Hendriks en de andere erfg van Henrick Dircks,  CONTRA 

Griet Alle dr. e.h van Hendrik Popkes te Bozum. In Factis. 

 

Johannes Sibrens Felsum adsessor van het gerecht van Hennaarderadeel, en Folku Claas dr e.l te 

Spannum CONTRA Minne Claas zn te Lioesens en c.d.r voor Syts Jetse dr en Freerck 

Claes te Raard.  In Factis. 

 

Jelke Syurdts te Deinum, voor hem en vanwegen His Syouke dr zijn e.h.  CONTRA 

Nanne Pibes te Marssum en intervenierende voor Haie Claes zijn meijer.    In factis. 

 

29 nov 1608. 

Jan van Eley, (?); voor hem en Ida Gosse dr zijn e.h.;  CONTRA 

Gerlacus de Friso, secr van Tietjerksteradeel;   IN Factis. 

 

Alyt Lykles wed. van Peter Simons, en Douwe Taede, en Peter Simons zonen en Jay Simons dr 

huisvr van Douwe Doeckes burgemr. te Staveren, als erfg van Simon vs. 

CONTRA Minte Rinkes te Warns. IN Factis. 

514. 

Tyaard Fons  CONTRA Jacob Beenkes, als door volm. voor Jelle Harmens. 

HET HOFF cond. de ged. om de req. onder de eed van calumnia te antwoorden; ontzeggende de 

req. zijn verder verzoek.  

 

Meile Jensma  CONTRA Focke Jensma.   HET HOFF  restituerende de req. tegens verloop van 

tijd, gunt hem de tijd van een maand..... om zijn productie te mogen doen... 

 

Peter Wilkes CONTRA Gese Lubberts ged. IN Factis. 

 

20 dec 1608. 

Doecke Feikes aan St Jac. Par, als last en proc. hebbende van Feike Tyardts zijn vader.  CONTRA 

Sicke Sibrands Adema, wonend tot Goutum, bij Sneek, en Douwe Hans zoon Mammingha te 

Menaldum, als curateurs over Peter Hans absent zijnde;  HET HOFF cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van 35 g.gld met de schaden en interessen.... etc.  

515. 

Peter Gerrijts Buis aan St Anna Par.  CONTRA Claas Willems voor hem en gecaveerd 

hebbende voor His Lolke dr zijn e.h.; te O.L.Vrouwen Par.  ............. te namptificeren 300 C.gld 

....... 

 

Henrick Hanses, burger in Leeuwarden,  CONTRA Botte Scheltes aldaar;  

......... niet ontvangbaar...... 

 

Janke Douwes nom Ux;  Hotse Sijbrands nom materis, en Jacob Beenkes als last hebbende van 

Jelke Hannema hem vervangende. CONTRA Tyaerd Lyuwes Fons  

Het HOFF cond. de geapp. op de eis van de impt. te anwoorden, en voorts met de ... (latijn) .... 

te antwoorden tot de dupliek incluis.  

 

De Procureur General CONTRA De Magistraat en de gezworen gemeente der stad Leeuwarden. 

HET HOFF gezien de citatien ver klaart de gedaagde contumax en admitterende de impt. sijn 

punten? Te ........?  

516.   

2 dec 1608. 

Jacob schouten, impt  CONTRA Gerrijt Radijs, .... te namptificeren 24 g.gld en 15 strs. 

 

3 dec 1608. 
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Tyaerdt Feicks burger in Franeker, als mediate erfg. van zijn overl. huisvrouw, en procuratie  

hebbende van Isbrand Isbrands zijn huisvrouwen broer. in die qual. erfg. van Jets Pieters haar broer.  

In Factis. 

 

Fedde Jurgiens onder de klokslag van Franeker CONTRA   Jan Jans schoenmaker op Dronrijp, 

interv. Voor Hein Tyaerdts,  IN Factis. 

 

Deselve impt   CONTRA Anna Tyaards dr wed van Hanke Cornelis, voor haar en haar knn; res. 

de proceduren bij de vs Hanke gesustineerd, en Lambert Hebles als m.e.v. voor Griet Hanke dr.  

In Factis. 

517. 

Deselve impetrant CONTRA Wijbe Gabbes tot Peters (=Pieters) – bierum. 

HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir te antwoorden; vor zoveel het de 

huizinge aangaat, reserverende de kosten...... 

 

Epo Jukema als volm. der stede Franeker; CONTRA Douwe van Hettinga als volm. van Jfr 

Eebel van Offenhuizen, Carel van der Nitzen als v.v. Jfr Atke van Offenhuizen en Jfr. Catharina van 

Offenhuizen, als erfg van ? Frederik van Offenhuizen.  

.............. niet ontvangbaar..... 

 

5 december 1608. 

Auck Henricx dr e.h van Imke Harings, Teed Wigers dr, Wibren Jarichs en Pieter Jarichs, erfg. van 

Sijn Peters dr. en c.d.r voor de andere erfg. CONTRA  Watse Douwes binnen Leeuwarden, en 

Meinu Willems dr. ab intestato mediate en immediate erfg. van Douwe Kempes, resp. vader en 

bestevader, geass. met Douwe Douwes, nu te Witmarsum.     IN Factis. 

 

Sipck Taecke dr. tot Aengium, met Buwe Johannis, schoolmeester (?) aldaar;   CONTRA 

Tyepcke Jelmers, dorprechter tot Nijkerk in Dongeradeel. ... niet  ontvangbaar..... 

 

Bauke Pibes tot Witmarsum, als wett. voorst. van Rixt Bonne dr. zijn overleden huisvrouw,  

CONTRA   Merck Bonnes.  In Factis. 

 

Jacob Pieters, Heer convoymr. te Harlingen; als m.e.v. Trijnke Gratema. onder hypt. v. goederen 

CONTRA Sipke en Allard  Gratema, gebroeders;  HET HOFF  verklaart de gedaagde met 

haar presentatie van het 8e en 9e artikel te mogen volstaan, en de req, bovendien tot zijn eis niet 

ontvangbaar, compenseert de kosten..... 

 

Jfr Auck van Donia wed. van wln. Fedde Haarda, te Bilgaard.  CONTRA 

De erfgenamen van Henrickien Jacobs, geresumeerd de proceduren bij Henrickien als erfg. van 

Trijnke Syrcks Donia haar zusters dochter gesustineerd.  ... niet ontvangbaar..... 

519. 

Bauck Sytse dr tegenwoordige huivrouw van Jan Breda binnen Harlingen;  CONTRA 

Gerbrand Gerbrands te Bolswerd,  .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

6 dec 1608. 

Jacob Henricx als cur. over de onmondige knn. van Jacob Dedes (?) bij Barbara Coerts getogen 

CONTRA Albert Ge(e)rts en Anna Jacobs dr.  ......... met de presentatie te mogen volstaan en 

de eiser niet ontvangbaar..... 

 

Roeloff Tyaards vanwege Lam Henriks zijn huisvr; reducenten;  CONTRA 

Gerrijt en Pieter Tietes voor hen en Marten Sipkes als voorm over Jelmer Tyaards zn kinderen te 

Bergum;  ...de req. niet bezwaard ....compenseert de kosten..... 

(Doorgehaald:) 

Gertien Lykles voor haar en als voorst van de knn. bij wln. Cornelis Swartien geprocreerd, sampt 
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Jurgien Rienks smid, Sicke Sibrands, en Isbrand Jacobs voor hun interessen CONTRA 

Hans Feies Hopman van een vendel soldaten, als cessie hebbende van Baucke Gerloffs en zijn 

huisvrouw.  .. ...  

 

7 dec 1608. 

Henrick Jacobs in de Veenwolden, als vader en adm. van Jacob zijn zoon, bij Bauck Minne dr; en 

Lenerd Tyesses, te Leeuwarden vanwege Wijts Aeltse dr; zijn e.h.; als erfg. ab intestato, van hun 

ouders, Bauck Minne dr. en Altse Minne zn; die voor een kwart erfg. waren van Aeltse Minnes en 

Uulck; die gelijken ab intestato erfg. waren van Minne Aeltses en Wijts Benne dr. hun ouders en 

zoon van Minne en Wyts. vs.  In Factis. 

 

Douwe Nijenhuis, burger in Leeuwarden; het recht van Fonger Jelgers hebbende;   CONTRA 

Neeltien Damus, wed. van Fonger Jelgers.  POINCTEN: 1. Oft ten tijde van het accoord ook 

mentie gemaakt is bij partijen baarsluiden, van schulden die bij Fonger Jelgers leven oft na zijn 

dood voor het vs. accoord betaald zijn? 2.Ende oft de baarsluiden omme de schulden onder 

verstanden ,  hebben als dien ten tijde van het accoord onbetaald waren gebleven.  

521. 

Here Heres en Taets Harmens dr te Roordahuizum.   CONTRA Dirck Gerrolts en Tseets Douwe 

dr te Kollum.  HET HOFF doende recht ten principale, cond. de ged. om de impetrant te betalen de 

somma van 140 g.gld en 14 sts; met schaden etc............ 

 

Jenke Pieters als universeel erfg. ex testamente van Geertien Everds zijn overleden huisvrouw.  

CONTRA Jurgien Benedictus als voogd van Atke Johannes dr e.l.; als erfg. van Geertien 

Everds zijn dochter.  ........ niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...... 

 

De procureur Generaal   impt.  CONTRA Saaf Henricx burger binnen Harlingen en Sibren Claes 

en Aeff Jans dr te Wijnaldum. .... niet ontvangbaar........ 

 

Gerloff Boels en Marij Jans dr; el. Te Leeuwarden  CONTRA Douwe Gales te Kollum, als borg 

van Taede zijn zoon, en Steventien Lucas dr. echtelijk met de selve getogen ende geassisterd,   ..... 

te namptificeren 72 g.gld.........  en in beide instantien niet ontvankelijk. 

522. 

Jouke Hans te Nes als man en voogd van Jel Wijtsma, bij consent, en Jan Jans en Johan Douwes, 

vanwege zijn huisvrouw Jets Jans dr; e, c.d.r.; en Johan vs. als volm. van Taecke Johannes en Nelke 

Sickes, e.l. en mr. Tyebbe Sickes te Sandweer, en Jet Sickes te Middelstum voor Catharina Sickes 

haar zuster, en c.d.r. En voorts Willem Gerits als cur van Trijnke Tyebbe dr. op het Bild, en voor 

Sake Jenkes te Je.......    (??)  Tyebbe Jans en Aelke Jans allen resp. voorkinderen en erfg. van wln. 

Wijtse Taeckes, bij Jel Douwe dr. getogen. En Fed, Jel, Saak, Anna en Trijn Taecke dr. dr bij Jets 

Piers dr. getogen CONTRA Reinsck Syeurdts wed van Teacke Wijtses, vs; en Ritserd 

Taeckes te Grou, voor hem en proc. hebbende voor Jets, Wyts, Maeij Taecke dr zijn zuster, en mede 

van Rieme Hin(?)en Auke, Hed en Syurd Take zonen zijn broeders als erfg van Teacke Wijtses vs.  

........ voor de Commissaris ..... POINCTEN:  1. Hoe groot de goederen van Jel Douwe dr en Jets 

Piers dr resp ijn geweest? En de beschrijving daarvan te recouvreren.2. Wanneer wln. Wijtse 

Taeckes , Fed, Jel, Saack, Anna en Trijn uitgehijlckt zijn? 3. Wat bij haar vader mede genoten is? 4. 

Oft Jouke Hans en Jel Wijtse dr met echte gehad heeft bij het leven van wln. Taecke Wytzes en hoe 

lang. 5. Oft Teacke Wytses geen rekenschap gedaan heeft en  ten voldade van dien betaald heeft 32 

g.gldl. 6. Aan wien hij die betaald heft en in wat voegen.  

 

523. 

Jfr. Tsiets van Grovestins wed van Poppe van Andringha, als moeder voor haar knn. en deselve en 

Arend haar zoon, als cur van de goederen van wln Isbrand van Andringha, als erfg van Tijalling van 

Andringha hun vader.  CONTRA Jantien van Boelema wed mr Minne Broersma, als leg tutrix 

voor haar kinderen.  In Factis. 
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Mathias Rommarts geass met mr. Johannes de Veno zijn curator;  CONTRA Douwe Agges als 

cur van Jfr. Jijdke Hania ; gereq. HET HOFF cond de gedaagde om Jfr. Hania originaal gereq; 

te sisteren voor Eernst van Harinxma; Rd Ord. ; en te gedogn dat de zelfde Jfr. Hania de artikelen 

bij de req. Overgleverd; onder ede van calumnia te beantwoorden, reserverende de kosten.... 

 

Rommert Reitses te Wolterswolde, als cur. divisionis over Douwe Wijgers, het voorkind van 

Namck Douwe dr; bij wln Wijger Ubles geprocr. En over Griet, Sippe Douwe dr , Watse Gerloffs, 

te Westergeest, als vader en voorstander van zijn kinderen bij de vs Namck; Mr. Popcke Popckes te 

Sibrandahuis, als vader en voorstander van zijn knn. bij Anna Wigers dr. getogen, Gabbe Jans old 

burgemr te Dokkum, als mede armvoogd aldaar; Ju Dirks  (pag 534.) in voegen voorstanders van 

Anna Evrds hun voegende voor hun interesse; voor Douwe Sipkes hun resp. neef  buitenlands 

zijnde en voor Peter Douwes hun overleden oom.  CONTRA  Anna Tiete dr. wed. van Pieter 

Douwes te Dokkum.  HET HOFF  verklaart de gedaagde met zijn presentatie te mogen volstaan, en 

de impt. niet ontvangbaar.  

 

Hanke Sybrants tot Goinga applt.  CONTRA   Greolt Jellis te Sibrandaburen.   

........ niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...... 

 

Douwe Popkes req.  CONTRA Hans Johannes en Douwe Abbema, deurwaarder van den 

Hove.  IN Factis. 

8 dec 1608. 

Nolke Hisses als cur. over  Walte Ottes. Req. CONTRA   Tyerck Broers  H..kema als voogd 

van Ockien Reins dr zijn huisvrouw, en Tyaardke Jans dr. e.h van Carst Hendrix wonend op 

Vlieland.   In Factis.  

525. 

Jacob Dirks te Bosum als volm. van Engel Jelke dr.  en de andere erfg van wln Bauck Aeuwe dr 

nagel. wed. van wln. Epo Stapert.  CONTRA    Gertien (Gercke?) Reins n/ux en Hans Stapert als 

volm. van de erfg. van wln Laurentius Stapert. HET HOFF verklaart de gedaagden met de 

presentatie in hun antwoord gedaan te mogen volstaan en de impt. niet ontvangbaar.  

 

Marij Simons wed. van Gerland Bartels voor haar en de knn. te Nes.   CONTRA 

Jan Hercke zoon geoccupeerd hebbende voor Tseets Wijtse dr. zijn huisvrouw 

HET HOFF doende recht ten principale cond. de ged. de impt te betalen 275 g.gld en 69 g,gld en 12 

strs; met de schaden etc...... 

 

Willem Wolsen ? Schotsman,  CONTRA Jacob Beenkes te Staveren.  In Factis. 

 

9 dec  1608. 

Pieter Jacobs in de Noordwolde in Oldega;  CONTRA Bonts Sytse dr. wed. Potte Reins, voor 

haar en de knn;   ........ niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter..... 

526. 

Jan Sijtses CONTRA  Hoite Wols Het Hoff verklaart de ged. ongehouden te wezen met de 

impt. te procederen. 

 

Jacob Nollis burger in Leeuwarden voor hem en als m.e.v van Anna Laurens dr.    CONTRA 

Neel Alberts, wed. wln. Berend Thomas.  ... te namptificeren 266 c. gld........ 

 

Fedde Kempis op de Jouwer,    CONTRA    Aytse Bonnes te Oldeboorn en Jeyp Bonnes in de 

Langezwagen, als geauth. cur over Wiger Kempes    HET HOFF cond. de ged. te doen rekenschap 

en bewijs van reliquia, die hij gehad heeft van Wijger Kempes goederen, en het gene in reliquis zal 

worden bevonden de helft de impt. te betalen..... 

 

Jan Harmens, burger in Leeuwarden; voor hem en als voogd van Auck Martens dr; zijn e.h. en 

onder hypt. van goederen caverende de rato.   CONTRA Jetse Thomas, als voormr. over het 
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weeskind van Thomas Martens, Trijnke geass met Dirck Jans. HET HOFF  cond, de gedaagde 

hangende de proc. In cas van relijff de impt. met de exceptie te laten ongemoeid, reserverende de 

kosten..... 

527. 

Dubbrich Vincents, voor haar en de knn bij Jan Kempis getogen CONTRA   Syds van Botnia als 

man en voogd over Jfr Tet Douma zijn huisvrouw. En in die qual. mede erfg. voor de helft van Epo 

van Douma.  In Factis ... post nativitatis.... peremptoir en voor alle dilay... 

 

Auck Tyalke dr. wed. van Hessel Johannes voor haar en de kinderen;  CONTRA 

Sipke Heins als v.van Aaff Peters dr. zijn e.h.; en c.d.r.  IN Factis. 

 

De Gasthuisvoogden van Leeuwarden, geass. met Syds Ale dr. zijn e.h. CONTRA 

Buwe Wopkes en Botke Jacobs e.l. intervenierende voor Janke Buwes hun borge, ende de zelven 

Janke mede in persoon gedaagde. `... cond. Janke Buwes te namptificeren 200 g,gld.  

 

Sibbel Agge dr. geassisteerd met Willem Sibrens glaasmaker te Sneek en haar man. 

CONTRA Broer Tyamkes c.s.;    HET HOFF verstekende de geapp. van antwoord, restitueert 

de req. tegens verloop van tijden en accordeert hem noch zijn productie te mogen doen, voor de 

eerste rechtdag na Carsttijd.  

528. 

Pieter van Waltha req.   CONTRA Anne Claasz voor hem en zijn knn.     HET HOFF ord. partijen 

te compareren voor Sandio, die hen zal verenigenen indien niet, hem informeren op de grotigheid 

van Aesgema zathe. 

 

Renu Pieters dr.;  CONTRA Balling Dirks, .... de playdoyen binne 8 dagen te voldingn, reserveert 

de kosten. 

 

Douwe Bockes Abbema, deurwaarder van den hove,    CONTRA 

Mr Poppe Jellis, postulant te Bolsward.  HET HOFF tauxerende het salaris, vacatien en 

expensen ter somma van 50 c.gld en 2 strs; cond. de ged. aan de impt. deselve somma te betalen, 

met schaden etc.... 

10 dec 1608. 

(geheel doorgehaald met een kruis) Jfr. Johanna Botnia wed. wln. Bonne Haitsma, te Mackum, als 

moeder en voorst van haar kinderen, en erfg. van Bonne vs.    CONTRA 

Ebel Sibrands dr te Harlingen, en Hendrik Gerrijts, burger in Leeuwarden, als m.e.v. van Rints 

Jelles  zijn e.h en hem sterkmakende voor Cornelis Jelles te Amsterdan, in die qual erfg. van Aelke 

Jelles, wed, zijn huisvrouwen moeder.... Geen uitspraak..... 

 

Otte Johannes te Werrega,  CONTRA  Tyesse Hebbes Tyessema;   HET HOFF cond. de ged. de 

impt. te betalen de somma van 1718 g.gld en 20 strs en 12 penn. En bovendien aan de impt te doen 

rekening van de administratie die hij gehad heeft, van de impt's goederen, en hetgene in reliquis zal 

worden bevonden; en de impt. te betalen, en mede te laten volgen des impt koopbrieven. Sampt 

landen tot Herna? , te laten volgen, met schede en interessen....   

 

Focke Jensma als volm. van de gemeente van Pingjum;  CONTRA Tiete Jacobs aldaar en 

Peter Jans te Hempens.  HET HOFF cond. de ged. en impt. te procederen tot scheidinge en delinge 

van de landen tot Meinsma sate in Pingjum, onder de req. ten repliek gedaan 

 

Gatse van Andringha als voogd van wln. Margarethe van Sickingha  zijn e.h.; en Claas Wobma als 

v.v. Jfr Maicke Sickingha, beide binnen Leeuwarden.  CONTRA 

Tyalke van Sickingha en Jfr Maria van Sijerxma zijn e.h.  ..... niet ontfangbaar ....... 

530. 

Gertien Lykles als voorst van de knn. bij Cornelis Swartien, en Jurgien Rienks voor zijn huisvrouw, 

Sicke Sibrands en Isbrand Jacobs voor hun interesse , CONTRA Hans Feies , hopman van een 
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vendel soldaten, als cessie hebbende van Bauck Gerloffs zijn huisvrouw.  ... voor de  commissaris,   

POINCTEN. 1. Wat de geappelleerde voor de schulden in q. gegeven heeft. 2. Waarom hetselve 

niet in de cessie geinsereerd is; 3 . En oft zulke cessien sonde summen, tot Emden bestaan mogen?  

531. 

Sibrand van Waltha, u.n.v. Jfr Tseets van Holdingha zijn huisvrouw, als mede erfg. Van Tyaerdt v. 

Holdingha hun vader, en proc. hebbende van de andere erfg. Van Minne Holdingha, (etc. zonder 

namen)    CONTRA Jfr Susanna van Meckmans, erfg. Van Scipio Meckmans, sampt Offke en 

Jelger van Feitsma, als curateuren over Hessel van Meckmans, en in die q. erfg van de vs. Scipio.  

IN Factis. 

 

His, Agge Jenckis, als moeder en medestander voor haar knn.  CONTRA  Douwe van Botnia, grtm. 

van Wijmbritseradeel.     ... te namptificeren.... 92 g.gld ..... en ten principale in factis. 

532. 

Aarend Bauckes als cessie hebbende van Jou Lippes,   CONTRA  Tseetske Lyuwes,  

..... te namptificeren 250 g.gld...... 

 

Lisck Goverds, wed. Sibren Sibes. CONTRA Andries Pieters te Hallum.  

HET HOFF gehoord de eed van versterkinge van de overgelegde specificatie, cond. de ged. de 

impt. te betalen de somma van 39 c.gld en 2 strs; met schade ..... etc. 

 

12 dec. 1608. 

Quirijn (?) Gerrijts en Lucia Warners dr. e.l  te Harlingen. CONTRA Jan Jans en Trijntien 

Willems, e.l. te Sneek, en Willem Egberts en Sara Jans te Harlingen.  HET HOFF tauxeert het 

achterwezen van voorgaan de sententie, ter somma van 208 Emder guldens, onder deductie van 22 

C.gld; en 10 strs; ordonneert dat de executie van de selve somma met de interessen haar voortgang 

zal hebben; even wanneer partijen in weigeringe blijven de huizinge daarinne mede uitgedrukt de 

impt. te laten volgen. En cond. de ged. in de kosten. 

533. 

Pieter Haiema en Martien, e.l.;   CONTRA Aebe Allema en Jan Heres als last en procuratie 

hebbende van Ewald Femmes.  .... niet bezwaard........bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

Alyt Lykles wed. van Simon Pieters, als leg. tutr. c.d.r onder hypt. van goeden en onder renunciatie 

Senatus Velleianis voor de selve en Rinck Fecke (Foecke) dr wed. Pieter Jenkis, als wet. voorst van 

de knn. bij voornoemde Pieter getogen, Tetman Fockes, secr. van Staveren  Impt. 

CONTRA   Tyardt Wypkes te Wijnaldum.    ... de impt costeloos en schdeloos te ontheffen van de 

borgtocht ten processe geroerd, of anderzins de impt. te betalen 128 Car. Gld. met schaden etc..... 

534.   

12 dec 1608 

Jel Enne dr wed van Oene Aedes, en Doitse en Pibe Oenes;   CONTRA 

Bartholdus Scheltinga, dienaar des Goddelijken Woords in Sexbierum. .... niet ontvangbaar.... 

 

Barthold Scheltinga als voren, nu als voorm. over Enne Ennes het nagelaten weeskind van Enne 

Oenes,  bij Tyam Fedde dr;  CONTRA   Jel Enne dr wed Oene Aedes, te Wirdum.  

HET HOFF cond.  de ged. de impt. onder de presentatie bij hem gedaan, te betalen de somma van 

990 g.gld met schade en interessn ...... 

 

Frans Ewouts, burger in Leeuwarden,    CONTRA  Adriaan Cornelis.   HET HOFF restitueert de 

req. tegen verloop van tijd en gunt hem alsnoch de tijd van 2 weken om zijn productie te mogen 

doen.   

 

Eeb Dirks als voogd van Jeesk Taecke dr zijn huisvrouw, geadsisteerd met Dirck Tijsses haar 

curator,   CONTRA Jaytie Rens te Dokkum;   In Factis.  

535. 

Jan, Fransz. van der Mey;   CONTRA    Wibrand Simons te Marsum.     
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HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar......; en in reconventie cond. de impt. te betalen 76 

g.gld en 15 strs; met schaden etc.... 

 

Pieter Haiema en Uble Wierds nom filij te Gerkesklooster,   CONTRA 

Aebe Allema en Jan Heres te Kollum, als volm. van Ewolt Femmes erfg.  

HET HOFF cond. de ged. te doen rekeninge en bewijs van de koop der landen, en wes in reliquis 

bevonden zal worden; aan de impt. te betalen met schaden etc.... 

 

Jfr Aelcke van Ockinga, huisvrouw van Ernst van Aelwa,    CONTRA  Jfr Johanna van Vervou, 

echte huisvrouw van Lyuwe Ens.  In factis. 

536. 

Taco van Heemstra en Jfr Jelts Bongha, e.l. te Holwert, impt   CONTRA 

Epo van Heemstra te Kimswert, als mede erfg. van zijn overleden dochterken Ebel Heemstra, en als 

leg adm. over zijn dochterken Eebelke nog in leven zijnde;   HET HOFF verklaart de impt. tot zijn 

eis en conclusie niet ontvangbaar, en in conventie wijst partijen in factis.  

 

Focke Takes te Hallum impt.   CONTRA  Dirck Berends als cur over de nagelaten jongste 

kinderen van Peter Gosses, Durck Peters voor hem zelf, en Griet Jans nagelaten wed van Peter 

Gosses.  HET HOFF verklaart de gedaagde te mogen volstaan met de pres. van de impt. en te 

boecke te willen doen stellen , mits dat de impt de volgende partijens CONTRAct de beloofde 

cooppenningen te betalen, en restituerende de huuur, de schattinge ende propijn, dien zij gedaagden 

voor de impt. gedurende de tijd van zijn bernschma* uitgeleverd hebben. Verklarende de impt. 

verder niet ontvangbaar, en in reconv. cond de ged. aan de impt. onder de presentatie als voren de 

impt. te betalen 319 g.gld en 14 strs; en voorts te refunderen alzulke penningen als hij voor hem van 

schattinge en landhuur verschoten heeft, met schaden etc.... 

537. 

Mr Hero Tyards req.  CONTRA Sickien Claas dr. e.h van Rinnert Tijercx, binnen Leeuwarden 

en Jan Jans te Franeker, als vader en voorst over zijn knn bij Elske Schelte dr;  

In Factis. 

 

Dr. Martinus Eiben als voogd van Auckien Verrutius, zijn e.h.;  CONTRA 

Gerrijt Dirks op het Nieuwland buiten Leeuwarden     .....vooralsnog niet ontvangbaar..... 

 

Joost Sibrands als voorst van Sibrand zijn zoon. CONTRA 

Ate Nannes Bockema, voor hem en voor Lol Nanne dr. zijn zuster, en c.d.r voor Melchior Feites  en 

Agge Feites en Johannes Melchiors op het Nieuwland. Gereq.   HET HOFF cond. de gereq. te 

gedogen dat de req. bij de commissaris van den Hove onder de cautie, bij hem gepresenteerd, werde 

gesteld in de possessie der goederen der req. in zijn qualiteit bij het testament ten processe geroerd, 

gelegateerd, voor zover de andere req. nog niet te zijn en alle oppositie kosteloos en schadeloos af 

te doen.  En in de kosten. 

538. 

Marten Hilles proc. postulant van het gerecht van Geesterland, als gewezen cur. van Syts Buwe dr.  

CONTRA Tjerck Hommes als m.e.v van Syu Buwe dr, en res. hetgeen bij Sicke Attes is 

gehandeld.  HET HOFF  doet teniete de baar in questie, nopens het punt van de 165 g.gld. Met de 

interesse in rekening te brengen, en bij nieuwe sententie cond de gereduceerde te gehengen ende te 

gedogen dat de gehele 400 g.gld de reducent in uitgave geleden, werde voor zovele de reste bij hem 

gerekend en voldaan zijn, en compenseert de kosten. 

 

Anna Rennes CONTRA Jan Pieters  .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

14 dec 1608. 

Gabbe Gerloffs in Leeuwarden geassisteerd met Douwe Bockes zijn gewezen curateur, als erfg van 

Gerloff Reiners, en Wopck Gabbe dr zijn overleden olders. Impt. CONTRA  

Jan ?Gerrijts tot Buitenpost, als cur. over Wijts Sijtse dr. en Menke Sytse dr e.h. van Luitien 
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Cornelis, te Dokkum als erfg van Sytse Tyepkes, en Willemke Jobs haar wln. olden. 

... te compareren voor de Commissaris : PONCTEN: 1. Hoevele in de brieven van de anderhalve 

honderd G.gld betaald zijn. 2. In wat voegen Willemke Jobs gekomen is in de obligatie van 50 g.gld 

, als borge oft als principale. 3. Waarom de brief van 50 g.gld bij geen notaris is ondertekend. 4. Oft 

Willemke Jobs dr. van de renunciatien der beneficien daar inne geroerd, verstendiget is.?  

 

Harmen Claas te Harlingen voor hem en c.d.r voor Rienck Milus(?) zn; Harmen Milus zn en Hylck 

Mulie (?) dr.  te Bolsward, Harmen Abbes, en Jan Jans Coelen, burgers te Harlingen, en Reinu 

Ewerds wed. Riemer Cornelis tot Amsterdam, in die qualiteit erfg. van Adam Harmens, in leven 

burger en veerschipper te Harlingen.   CONTRA Frans Luitiens, Dienaar des Goddelijken 

Woords in de Hem in Holland als als geauth. voorm. over de knn van Harmen Luitiens bij Jantien 

Nanne dr in echte getogen, intervenierende voor Goyck Aeuckes. Wed. wln. Adam Harmens.   HET 

HOFF  cond. de ged. om de gepasseerde cautie en acte van borgtocht den impt. te betalen de somma 

van 49 C.gld; met schade etc... onverkort zijn evictie tegens de .......... die hij vernemen zal.... 

540.   

15 dec 1608. 

Jacob en Foppe Pieters als cur. van wln. Matheus Pieters binnen Leeuwarden. res. diens proceduren, 

CONTRA  Douwe Wibrands te Steens,  Het HOFF restituerende de req. tegens verloop van tijd, 

gunt hem de tijd van 3 weken zijn productie te mogen doen.  

 

Dr. Wilhelmus Velsius als cur. over Agnieta Velsius, als erfg van wln. Johannes Velsius, haar 

vader, en Anthonis Mol als last en procuratie hebbende van Jfr. Imck van Gel, wed. van de 

volmacht dr Johannes Velsius, triumph en impt. CONTRA   Jfr Saepck van Cammingha; 

weduwe van  Joost van Ockingha, te Burgwerd, voor haar en als bewindhebberse van wln. Wytse 

van Cammingha.  In Factis binnen 2 mnd peremptoir. 

 

Taecke van Heemstra tot Holwerd, impt. en geexc.  CONTRA Epo van Heemstr voor hem en als 

vader van zijn dochter, als principaal debiteur, onder discussie en satisfactie voor Feye van 

Heemstra.      HET HOFF cond de impt de interventie te admitteren, reserverende de kosten... 

541.   

16 dec 1608. 

Focke Pouges tot Harckama- Opeinde, req. CONTRA   Rintse Itsma, gereq.  

HET HOFF  rejekteert de Req zijn verzoek..... 

 

Dr. Theotardus Tiara, als vader en wett. voorstander, van zijn knn. bij Wln. Jfr Ida Rengers, zijn 

overleden huisvrouw;    CONTRA Oene Oenes, voor hem en vanwege Catharina Goffe dr. zijn  

huisvrouw,  ... niet bezwaard........bij het vonnis van de Nederrechter..... 

17 dec 1608. 

Deytzen van Wnnia  hem onthoudende binnen Marrum,  CONTRA  Hendrick Oldendorp. HET 

HOFF  verklaart de obligatien en de gevolgde acte van ratificatie ten processe overgelegd nul en 

van onwaarden, cond de gereq. Om de 200 spaansche Cluyten met de cooppenningen van Clein 

Wnnia ten processe gemeldet, voor zoveel hij nog schuldig is, de req. te restitueren,en betalen, met 

schade etc.... Onverkort hetgeen req, bij nieuwe instantie, en ordonneert de Proc. Gen na hem te 

nemen en het recht van de Heerlijkheid te bewaren tegens de gereq... 

542. 

Pieter Claas zn, applt;  CONTRA Rippert Alberts, binnen Leeuwarden,  

... verklaart de applt. bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Dr. Martinus Eyben tot Auwerck (Aurich) als voogd van Auckien Verrutius zijn e.h.  CONTRA

  

Gerrijt Dirks op 't Nieuwland onder Leeuwarden.  ... rejekteert de exceptie ... en cond. de ged. te 

antwoorden peremptoir. 

19 dec 1608. 

Gerrijt Radijs 1e deurwaarder,  CONTRA Syurd Ulbes Sprong,  
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HET HOFF restitueert de req. tegen verloop van tijd, ... 14 dagen  om zijn productie te mogen doen. 

20 dec 1608. 

Maritien Wessels, req.    CONTRA Syuck van Wnnie  (Wijngie?), gereq.  .......... rejekteert de req. 

tegens verloop van tijd, ....gunt hem de tijd van 14 dagen ...... in niettemin in de kosten. 

 

Wijtse Wopkes, koopman binnen Leeuwarden,  CONTRA Jelmer Pieters te Paesens als 

m.e.v van Trijn Baucke dr.  zijn e.h.    HET HOFF gezien de ciatatien, houden de obligatie van de 

16e april l.l. Voor bekend en die van 4 mei, idem, cond. de ged. de impt. te betalen 150 c.gld en 15 

c.gld.  

543. 

Claas Frans, burger in Leeuwarden;  CONTRA Broer Bottes en Grite Jans dr e.l te Steens,  .. de 

citatien voor bekend.....  d.d. 6 okt 1607 .. te betalen 110 C.gld.  

 

Dr. Feye Galema voor hem en als m.e.v voor Anna Gratema zijn huisvrouw; en het recht hebbend 

van wln. Menso Gratema en Hylck Cornelis dr. hun olders.    CONTRA 

Jelmer Pieters te Paesens, voor hem en vanwege Tyepck (?) Bauke dr. zijn e.h.; c.d.r  

.... het overgelegde instrument voor bekend, d.d. 7 febr 1607; cond. de ged. de impt. te betalen 135 

g.gld met schaden etc.... 

 

 DE EERSTE RECHTDACH IN DEN JARE 1609 IS GEWEEST DEN 17 JANUARI  

 

NOTA in de marge: dat op de 18e jan 1609 is gepronuncieerd de andere interlocutair sententien, 

neffens Gabbe Gerloffs, tegen Jan Gerrijts, (bij 14 dec behorend?)  

 

Deytzen van Wnnie CONTRA   Mr. Nicolaus Cornelis secr. van de rekenkamer, als geauth. cur. 

over Auckien Polmans.    In factis. 

 

Jantien Clase dr e.h. van Rochus Barents, te Franeker   CONTRA   Geert Clase dr. wed. wln 

Harmen Pieters, te Franeker, als moeder en leg. cur. over haar knn.   HET HOFF verklaart de applt. 

boven de verklaring van de geapp. in het quadrupliek bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard.  

544. 

Eilerd Meinerds, burgemr. In Leeuwarden, als v.v. Sickien Brandenburgh zijn e.h.; onder beneficien 

van inventaris van wln. Gerloff Brandenburgh;  CONTRA Hyppolytus Roeloffs Crack; 

Grtm. van Aengwirden en Raad der Admiraliteit in Dokkum, en Jan van Cuick ged in conv. en in 

reconv.    HET HOFF cond. de ged. te doen visie van het bescheid des coops bij hen gepretendeerd, 

en in reconventie met het gegeven antwoord te mogen volstaan.... 

 

Joost Bruns burger in Harlingen, als het recht hebbende van Dirck Hetmans en Brecht Harings e.l in 

Leeuwarden;  CONTRA Jarich Tyallings, en Bauck Isbrands, dr. e.l te Steens. Ged.  

... vooralsnog niet ontvangbaar.... 

19 jan 1609. 

Aarend Jacobs de Graaf als cessie hebbende van Minne Epes en Auck Gosse dr. e.l. burgers in 

Bolsward;  CONTRA   Douwe van Botnia grtm. van Wymbritseradeel.  

.. te namptificeren 100 c.gld..... 

 

Jacob Allerts te Minnertsga,  CONTRA Hoite Haitsma, aldaar,  

Het HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 37 g.gld;en de impt. voorts niet 

ontvangbaar.  

545. 

Hid Hidde dr. wed. van wln. Gerben Watse zn Bockema (te Bokkum?)  te Akkrum;  CONTRA

  

Tyard Dyurres te Sneek, als erfg van Wln Rixt Ebe dr; zijn moeije door scheiding en deling van de 

vs. Rixt, welk het recht hadde van Aeucke Syurdts haar voorgaande eerste man.....Niet ontvangbaar. 
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20 jan 1609. 

Jan Jans te Hallum,  CONTRA Pieter Jacobs Hollander te Holwerd. ..... Niet bezwaard...... 

 

Haitse Jelles Bonnema te Kimswerd, impt CONTRA   De ged. Staten van Frld. 

Niet ontvangbaar..... 

 

Sipcke Heins burger te Sneek;   CONTRA Syurd  Tyerxs te Schettens;   ....niet bezwaard..  

 

24 jan 1609. 

Jurgien Henricx burgemr in Leeuwarden;  CONTRA Lyuwe Wopkes te Grou. In Factis 

546. 

Albert Syurds te Amsterdam in de “Sweedsen Daler”, als v.v. Jantien Harmens dr. zijn e.h.; en als 

voorm. van Marij Jan Oliviers dr; en Peter Jacobs Ruig, wonende aldaar; in de “gouden ring”, 

als v.v. Claassien Gerrijts dr. zijn e.h.; en als conjuncta persona c.d.r voor Maike Gerrijts zijn 

huisvrouwen zuster, e.h van Wouter Uulckes te Harlingen; burger en brouwer, als erfg. van Simon 

Harmens hun resp. broeder en oom.   CONTRA  

Armgard Cornelis wed. van wln. Simon Harmens, ........... niet ontvangbaar...... 

 

Abbe Poppes, burger in Bolsward,  CONTRA His Lamberts dr wed Paulus Fransz; in leven 

burgemr. en voor de knn. .. niet bezwaard .... bij .....Nederrechter...... 

 

Josias van Aerssen als m.e.v van Houck Wopke dr. req. CONTRA  

Roeland van Achelen,  cond. de req. om te antwoorden.... 

547. 

Cornelis Willems, wonend aan St. Jac. Par. Erfg van Willem Stevens, zijn vader en het recht van de 

andere erfg. hebbende;  CONTRA Griet Minne dr e.h van albert Luitiens, onder de 

klokslag van Leeuwarden, Dieuw Nanne dr. e.h van Pieter Freerkcs te Anjum in Do.Dl; Pieter 

Gerbrens te Oostrum en Aeff Nanne dr e.h. van Jurgien Sytses te Metselwier.  Sampt Ane Nannes, 

Jan Nannes, de olde, Jan Nannes de jonge, en Ane en Jan de olde als voorm over Tijs Nannes 

weeskinderen en Aelle Nanne dr e.h. van Jan Remmelts. ged. 

HET HOFF  cond. de ged. voor zovele hij erfg. is van wln. Nanne Tijs, hun vader, aan de impt. te 

betalen de aandelen van 300 car.gld. met schaden ..... 

25 jan 1609. 

Jelle Michiels applt. CONTRA Frans en Jelke Iskes,  ... niet bezwaard........bij het vonnis van 

de Nederrechter. 

 

Tyard Ebes Wijtsma cum uxore,  CONTRA Aarend Martens  c/ux ged. 

.... de .......... ? wederom in te brengen..... 

548. 

Jelle Andringha   CONTRA Lolle Epema  

...de proceduren voor geconcludeerd salff wes binnen 3 weken ingebracht wordt.... 

 

Ryurdt Walles   CONTRA  Anne Piers vervangende Epe Piers.  Te antwoorden binnen 14 dagen....  

 

26 febr. 1609. 

Willem Meinerds te Midlum, als cur. bonorum over Peter Meinerds; impt    CONTRA 

Cornelis Edes Feitema burgemr. binnen Harlingen; voor Ede zijn zoon, en intervenierende voor 

Jacob Allerds en Maike Allards dr.  In factis. 

 

27 febr 1609. 

Gerrijt Aukes, mr timmerman binnen Harlingen; mede crediteur van Syu Pieters dr.  CONTRA 

Claas Douwes, en Douwe Mau....en?   In factis. 

459. 

Pieter Dirks in Sonnega, als last hebbend van Andries Meines, en cur. lit. over Peter Wolters, als 
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erfg van Catarina Pieters dr.  CONTRA   Lykele Jan Oosts' zoon c/ux.    ......... rejekteert de 

exceptie....  

 

Freyske Obbes te Hemelum, intervenierende voor Otte Frericx en Min Egge dr  CONTRA 

Holle Obbes te Backhuizen, als voormr. over Bonte Agges weesknn in die qual. het recht hebbende 

van Obbe Syurdts;  .... niet bezwaard........bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

28 jan 1609 

Wolferd van Lezaan, grtm. van Tietjerksteradeel; impt. CONTRA   De wetholderen der stede 

Leeuwarden; en Douwe Nijenhuis als volm van Joachim en Steffen van Botselaar tot Tautenburgh, 

eigenaars van Oenema sate; ged. HET HOFF cond. Douwe Nijenhuis in zijn qlt. de impt. te 

restitueren de somma van 830 C.gld; en 11 gelijke glds; een stuiver en dat dubbeld, en in de kosten 

van het proces; verklarende de req, voorts niet ontvankelijk.  

550. 

Tyerck Broers zn. Leukema als m.e.v van Ock Reinds dr en c.d.r  CONTRA 

Nolle Hisses voor hem en als voogd van Sibbel Wolters dr;  ..... te namptificeren 53 g.gld.... 

 

Gijsbert Claas zn. aan St Anna Par; c.d.r voor zijn gebroeders; Arrien Simens u.n.v Auck Joris dr 

zijn moeder; Henrick Joris en Jan Jobs als v.v. Lijsbet Joris zijn huisvrouw, allenaan St. Jac Par. en 

zij tesamen caverende voor Arrien Joris, en het recht hebbende van Daam Cornelis als v.v Martien 

Joris dr, en Uulcke Tyesses, als v.van Aeltien Joris dr  CONTRA 

Cornelis Henricx zn Gerld.... ?  HET HOFF  doende recht ten principale, cond. de ged. de 

impt. te betalen 625 c.gld ...met schaden etc..... 

 

Hans Johannes, deurwaarder in dezen Hove   CONTRA Wopke Jarichs, burgemr te Leeuwarden; 

in factis. 

 

Auke Dirks dr. e.h van Jan Martens gesss met de selve.  CONTRA   Tyaard Sipkes te Menaldum. 

.......... te namptificeren 174 g.gld en 3 strs;....., 

551.  

Sibrant Intses te Wommels als v.van Trijn Gerbrens, zijn e.h. en caverende voor de andere erfg. van 

Gerbren Hancke zn.  CONTRA Abbe Douwes, nom ux; voor een 3e deel erfg van Ida Swijns, 

Jan Andries .......... ?; Hans van Meyberg ? En Sicke Hans vanwege haar huisvrouwen, eensgelijks 

voor 1/3 erfg. Van de vs Ida.  ...... te compareren voor de comissarissen...... 

 

31 jan 1609 

Aacht Hendrix wed. van Damas Fransz; van der Mey; geass. Met Henric Douwes van der Mey.  

CONTRA Jan Ockes.    Te compareren voor de commissaris die hen zal verenigen, indien niet 

hem informeren op zekere POINCTEN 1. Hoe veel erfg. Damus Frans van der Mey heeft 

nagelaten? 2. Wat voor deel zijn huisvrouw erfg. van hem is? 3. Oft zij door cessie recht heeft van 

de erfgenamen? 4. Of wijlen Damus Frans de schuld in questie aanging dan of deze impt uit haar 

eigen name mede aanging? 5. Wanneer Damus Frans de cessie aan Jan Jacobs heeft gedaan? 

552. 

Sybren Sytses impt  CONTRA Juke Hemmes c.s.  .... rejekteert de exceptie en peremptoir te 

antwoorden. 

 

Jan Romkes, burger en Glaesmaker in Leeuwarden; als vader en wett. voorst. van Femke zijn wijff. 

CONTRA Jan Roeloffs. IN Factis. 

 

Dirck Isbrands voor hem ; Lyuwe Ferks (Fonkes?) als m.e.v. Sibbel Isbrands, en Sytse Syurdts als 

man en voogd van Lijsbeth Isbrands, zijn huisvrouw, als voorkinderen van wln. Isbrand Dirks, hun 

vader; Reducenten.  CONTRA    Hylck Gerloffs dr; nagel. wed. van Isbrand Dirks, geass met 

Simon Dirks en Johannes Jans, cur over haar knn. in echte getogen bij de vs Isbrand.  IN  Factis. 
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Joachim Lubberts, voor hem en het recht hebende van Gerrijt Brochters, als m.e.v. Auck Lubberts; 

zijn huisvrouw.  CONTRA Jacob Sibrens te Nijeholtwolde, ged. 

......... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden. 

553. 

Douwe Poppes secr. van Workum, als voormomber over Wblen (?) Martens kinderen , impt. 

CONTRA   Tyebbe Syurdts te Oldeboorn.  HET HOFF gehoord de eed van versterkinge van zijn 

aangeven, cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 99 C.gld. met schaden etc..... 

 

1 febr 1609. 

Trijnke Jans dr. wed. van Wil... Syurdts voor haar en het recht hebbende van scheiding en uitkoop, 

van de erfg. van de vs Wibren?   CONTRA  Sipcke Abbema en Doed Haie dr e.l te Terkaple. 

In factis.  2 februari 1609 

 

Haring van Sytama als m.e.v. van Jfr His van Eminga, triumphant,   CONTRA   Bauck Hanse dr. 

wed. van Ulke Tyardts Buwalda, voor haar en onder ren S.C. Vell. v.d. kinderen.    In Factis. 

 

De Gasthuisvoogden binnen Leeuwarden, u.n.v het selve Gasthuis;  CONTRA 

de voogden van het Weeshuis aldaar.  In factis. 

554. 

Mathijs en Jacob Nolles als voorm over de kinderen van Maike Nolles nagelaten weeskind bij 

Henrick Frieswijck in echte getogen.   CONTRA Winand goldsmit. 

    .... door het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard..... 

 

Johannes Bernardi, als last en procuratie hebbende van Michael de Bethune, en Jean Colombier, als 

executeurs van het testament, van wln Willem Walcourt, en Francine de Flocq; in tijden e.l.; en de 

andere erfgenamen.  CONTRA 

De gecommitterden tot de administratie van de cloostergoederen van de Stad Groningen, en 

Omlanden, in die qual. intervenierende voor Roeloff Jans, Jan Everds, Jan Etes, Roeloff Jacobs ter 

Luine, Duwe Reiners,  Lyuwe Egberts, ende Theus Klama, haar landzaten.  

HET HOFF ontzegt de reqnt. nopens het testamen zijn verzoek en om reden compenseert de kosten.  

 

Deselve impetrant CONTRA   de selve interventeurs. HET HOFF rejekteert de exceptie, en 

peremptoir op de eis te antwoorden.....    

555. 

Jan Frans en Elisabeth Jans dr e.l te Bolsward, en hun sterk makende voor de andere erfg. van Trijn 

Jans in leven e.h. van Tako Bernardi, onder hypt. van goederen.  CONTRA 

Johannes Bernardi burger in Leeuwarden; en vanwege Taetske Bernardi zijn zuster.  

HET HOFF verklaart de baar ten processe gementioneerd executabel, cond. de ged. de impt. te 

betalen de somma van 234 g.gld; 12 strs; met schaden etc..... 

 

Gerrijt Bartels als curator over Ida Seerps dr; impt. in conv. en ged. in reconv. CONTRA 

Albert Edes te Grou in conv en in reconv,   HET HOFF  doende recht op de verzochte 

pervijsie, cond. de ged. te namptificeren 110 dalers en 20 strs; en 375 c.gld en ten pricipale in factis. 

 

Ids Pieters te Franeker,  CONTRA Julius van Botnia. In Factis. 

556. 

Thomas Pieter Ulenburgh CONTRA Hette Hettes Friesma, kwartiermeester. 

HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 126 c.gld; met schaden etc.... 

 

Simon Syurdts en Sibrich Hermans dr. e.l.;  CONTRA  Sytse Broersma, voor hem en zijn wln.  

huisvrouw, Marij Homme dr. achtergelaten ... niet bezwaard bij het vonnis van de Ned...... 

 

Otte Ottes te Boxum voor hem en vanw zijn kinderen bij Lijsbeth Jenke dr; zijn overl. huisvrouw;  

CONTRA Huge Pieters, nom ux; en c.d.r voor Rienck Piers.  Ged. IN Factis. 
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6 febr 1609. 

Reiner Mennolds te Burum,  CONTRA Mr Gabbe Meinsma, en dr Doecke Emingha Rd. 

Ordinaris en Douwe Nijenhuis, als volm. van de cred. van Sas Hoeckes, en Lub Rencke (Remke?) 

dr.  In Factis.  

557. 

Peter Steffens als voorst van zijn kinderen bij Marij Tiete dr; zijn overl e.h.;  CONTRA 

Reiner Jans Meullenaar binnen Harlingen; als het recht hebbende van Sytse Hillebrands; en 

Mennert Jans op het Heerenveen,  voor hem en c.d.r voor Tijsse Tijs dr zijn e.h.;  IN Factis. 

 

Joost Sibrands tot Harlingen voor hem en als voogd van Jets Meinerds, zijn e.h.;  CONTRA 

Jan Claas en vanwege Cornelis Jans. .... te namptificeren.... 140 C.gld.... 

 

Fedde Bruchts voor hem en vanwege Foock Lyuma zij huisvrouw; c.d.r.   CONTRA 

Balling Wybes te Bergum, en als voogd voor Jent Meynsma zijn huisvrouw. c.d.r onder verband 

van goederen.     HET HOFF  taxerende de eerste jaarhuur in de summa gemeld, met de interesse 

vandien, op 22 g,gld; 21 strs; 8 penn. en ord. dat de executie van deselve somme haar voortgang zal 

hebben; voorbehouden de gecondemneerde zijn recht nopens de percelen van landen bij de 

triumphant in gebruik, en de triumphant zijn defensien te continueren, en tauxerende de vordere 

huur voor de tijd van 3 jaren ijdr jaar op 18 g.gld  onverkort partijen hun recht, in cas van appel, .....  

en voorts niet ontvangbaar. 

558. 

Doecke Hotses en Jeldu Buwe dr e.l te Goutum;  CONTRA 

Jurgien Pibes voor hem en c.d.r. voor Rixt Alberts zijn e.h.;   In Factis. 

 

Syoucke Ryurd Bants, Burgemeester en Paulus Gemmenich secr van Franeker; volm v.d. magistraat 

CONTRA   Rommert Gerloffs.  ... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden... 

 

Pieter Goitsens,   CONTRA Henrick Jans,  

Het HOFF ordoneert de gereq. alsnoch om de requirnt's artikelen onder ede van calumnia vermits 

nemende God tot een getuige, volgens de ordonnantie te beantwoorden, binnen 14 dagen en bij 

gebreke van dien houdende de artikelen voor bekend, en cond. de gereq. mede in de kosten.  

 

(doorgehaald:) Grietien Jan dr e.h van Jan Willems, burgemeester te harlingen;  CONTRA 

Gerrijt Radijs, Deurwaarder van den Hove.   De impt te betalen de somma van 30 c.gld..... 

 

Claas Dircks tot Nijkerk in Dongeradeel,  CONTRA Jan Aris en His Dirks dr; als cessie 

hebbende van Geert Harmens.   .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter... 

559. 

Hessel Foppes   CONTRA Dirck Allards.  IN Factis. 

 

Sibrand Jaikes voor hem als vader v.d. kinderen bij Wijts Douwe dr.   CONTRA 

Feike Tyaards op de Bilt, ged. 

HET HOFF passerende voor de evictie de termijnen tot meye 1601 '02 en '03 300 c.gld en de 

termijn anno 1605 100 dalers, in de termijn tot 1606 tot 142 c.gld; en tot meye 1607 verschenen. En 

dat de procedure haar voortgang zal hebben. 

 

Jacob Peters Haie? N/ux   CONTRA  Sipke Gaikema. ... ad omnes fines te antwoorden. 

 

8 febr 1609. 

Aesge Rabodus, burger in Leeuwarden;   CONTRA  Jfr Saepck Cammingha, wed. Joost Ockingha, 

te Burgwerd, en als bewindhebberse voor het Sterfhuis van Wijtse van Cammingha.  IN Factis. 

 

Dubbrich, Jan Kempes wed.  CONTRA Mr. Cornelis Nauta, cur. over Jouck Pieters, als last 

hebbende van Mr. Frans Jans, als cur. over Franske Pieters, erfg. van Hylck Oentsema.  In Factis. 
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560. 

Pieter Dirks hem nu binnen Leeuwarden onthoudende   CONTRA   Sijtse Pieters te Harlingen; en 

voor Johannes Pieters, en zij samen voor de weeskinderen van Dirck Pieters, en Foeck Piers (?) dr; 

..... bij Tyard Hobbes in echte getogen; allen erfg. van Rinsch Gerbrens hun moeder. En Andries 

Claas als borg voor Jelmer vs.    HET HOFF  cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 1790 

g.gld; op termijnen in de overgelegde reversale van 13 april l.l. Met schaden etc..... 

 

Jfr Jets van Bongha, e.h. van Taco van Heemstra, als erfg van Jfr. Jets van Galema, in leven e.h. van 

Syrck Bootsma.   CONTRA Lenerd van Huigens te Akkrum.   ..niet ontvangbaar..... 

(doorgehaald:) 

Wibrand Reins wonende op het Heerenveen, voor Minne zijn zoon,   CONTRA 

Holle Sytses voor hem en zijn kinderen bij Eets Sytses(?).   Doet te niet het vonnis van de 

Nederrechter, .... cond. nu de ged. te betalen 56 g.gld  etc... 

561. 

Wijbrand Reins op HARICH, als vorige CONTRA 

Holle Sytses, als vorige.      Doet teniete.... nopens de 12 C.gld; en opnieuw vonnis... niet 

ontvangbaar. 

 

Oene Joukes,  CONTRA Offke Haitsma, en Buwe Intses.   Peremptoir te antwoorden... 

(doorgehaald : Trijn Dircks wed. Cornelis Gerbrens, v.d. kinderen en cessie hebbende van Rints 

Tyallings. CONTRA Folkerd Eernstses, Taicke Eernstses en Henrick Oldendorp   CONTRA  

Syuck van Wijngie....) 

562. 

Folkerd Folkerds voor hem en vanwege Haitse Roukes, volm van het dorp Akkrum.  CONTRA 

Wibrand Bauckes, Hidke Fedde dr; Jaen Reins, Sibrand Jans, Molle Galis, nom ux; en Hessel 

Foppes. ...... Peremptoir te antwoorden.... 

 

Jel Gatses wed Jan Dirks, te Roordahuijsum, en voor haar knn; Gatse, Jan, Floris, Broer, en 

Barbara, Lijske en Dieuw haar onmondige kinderen.    CONTRA 

iSmon Popkes Roda, en Syouck Timens dr e.l.; voor haar en als beste vader en moeder van Cuniera 

Jurriens hun kinds kind,  In Factis, 

9 febr 1607. 

Pier Feckes burger en koopman te Harlingen;  CONTRA Pier Lolles op het Nieuwland te Bolsward, 

...niet ontvangbaar.... 

563. 

Trijn Dirks, wed Cornelis Gerbrens, voor haar kinderen bij Cornelis Gerbrens getogen, en transport 

hebbende van Rints Tyallings die actie en t'recht hadde van Engel Michiels.  CONTRA 

Jacob Eentses., Folkerd en Rommert Eentses; en Taecke Eentses  

HET HOFF gezien de acte bij Brantsum vanwege Jacob Eentses, gepasseerd, bij welke hij 

verklaart, heeft in de impt. eis te consenteren, cond. hem de impt. te betalen 725 c.gld. Met schaden 

etc.... 

 

Franchois van Lubeeck als volm. vn Jfr. Maria de Fosse, teg. huisvrouw van Henrick Huismans, 

burger binnen LUIK,  CONTRA  Allard Feckes burger te Leeuwarden; voor hem en als voorstander 

van Trijnke zijn dochter, en Simon Douwes Nijenhuis als voogd van Anke Allards, zijn e.h. ... 

niet  ontvangbaar..... 

10 febr 1609. 

Gerbrand Simons, burger binnen Harlingen; als m.e.v. van Aeltien Freercks dr zijn e.h.; en het recht 

hebbende van de mede erfg van Aeltien Freerks wed zijn hisvrouwen moeder. Impt CONTRA 

Gerrijt Simons Potter voor hem als v.v Griet Luloffs dr zijn e.h. ... niet ontv..... (pag 564) en cond. 

hem in de helft van de kosten; Ende in reconventie recht doende, cond. de gedaagde om de twee 

r...... ? met de glasen en het icot?? aan de deuren ten processe geroert, wederomme binnen Sloten (te 

brengen) en alles in gewesenen state te brengen, mag voorts met zijn presentatie op het 12e artikel 

volstaan; en de impt niet ontvangbaar.... 
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Pieter Binnes als het recht hebbende van Simon Jans, als cur. over Vincent Saskers,  CONTRA 

Hylck Gabbe dr en Gerbe (?) Eyns (?) in zijn qual.  ..... Peremptoir op de eis te antwoorden..... 

 

As Lyuwe dr. wed. Wijger Jenkis,  CONTRA Henrick Willem Tonis, zn als erfg van Tyardke 

Henricks dr. hun wijlen  moeder.  Het HOFF doet te niete het vonnis en bij nieuwe sententie 

cond. de applt, originaal gedaagde om volgens de presentatie de impt. te betalen de helft van de 

verschotene penningen.... en voorts niet ontvangbaar.... 

565. 

Serapius Smijngie, Domheer te Utrecht, als conj. persona voor zijn zuster,   CONTRA 

Pieter Teetlum, als volm. van Dr Aggeus van Albada, pensionaris der Stad Spiers.  

..... twee maanden om zijn productie te mogen den.... 

 

Deijtse van Wijnia CONTRA   Tyebbe Jelgers te Dokkum cessie en transport hebbende van 

Saecke Feickes en Aelke Jans dr. e.l.  IN Factis. 

 

Deselve requirant CONTRA Gertien Lykles voor haar zelve en als voorst van haar kinderen 

bij Cornelis Lenerds Swartien , Saeck Henricks Bugge, als last van Dirck Bugge hebbende, en 

Cornelis Michiels zijn zwager als cessie hebbende van Claas Uupkes.  In Factis. 

 

Tinke van Andringha tot Oudeboorn,   CONTRA 

Eernst van Grovenstins, en Jfr Rieme van Galema;  in factis, 

566. 

Griet Schelte der e.h van Lucas Hommes, in Leeuwarden; Roijts Tyerks dr e.h. van Cornelis 

Simons te Harlingen; als erfg. van Pietrick Reiners haar bestemoeder. geass. met hun resp mannen; 

  

CONTRA   De magistraat der stede Harlingen.en de Ged. Staten van Friesland. 

HET HOFF  cond de Ged. Staten te betalen de impt de eene pondemaat en 6 einsen, drie penninge 

en 4 voeten lands, tot taxatie van den hove; verklarende de impt. voorts niet ontvangbaar... 

 

Jan Heres te Collum als v.v. Barbara Harmens zijn huisvouw,  CONTRA   Aarend Martens, 

binnen Leeuwarden.    HET HOFF  cond. de ged. de impt. te leveren de jaarlijkse rente van 30 

g.gld; ende te refunderen alle sulke interessen aan de impt. bij gebreke vandien;of in geval de ged. 

de rente niet zal kunnen leveren de impt te presteren en te leveren alle baten alle schaden en 

interessen, ..... gehad. 

567.   

11 febr 1609. 

Aebe Tyalles te Ferwert, impt. in conv. en reconventie CONTRA  Claas Jans, pastoor   

(= pred.) te Rijperkerk, erfg. van Sibe Jans zijn overl. broeder in conv. en reconventie. IN Factis. 

 

Aebe Tyalles te Ferwerd, impt.  CONTRA NicolaAs Johannes Dienaar des Godd. woords te 

Rijperkerk.   ... met zijn antwoord te mogen volstaan.... en boven de eis niet ontvangbaar.... 

 

Hans Johannes deurwaarder van dezen Hove,  Johannes Jacobs te Hatsum (?)  

de aanparten van salaris etc ten bedrage van 33 c.gld...   

 

Sypt Ritskes,  CONTRA Dirck Alles;  ...... peremptoir te antwoorden.... 

 

Pietrick Dircks wed. Thomas Martens te Sneek   CONTRA  Jetse Thomas.   IN Factis. 

568. 

Auck Hessel Johannes wed. te Bolsward; applt   CONTRA  Abbe Douwes.  IN Factis. 

 

Wybe Pieters, burger in Leeuwarden; het recht hebbende van Jel Jelderts dr. wed van Harper 

Laurens, en Peter Idsarts zijn vader, welke Peter het recht hadde van Jeldert Sipckes. 



714  

CONTRA Willem Jans in Suwolde, ende Jouck op Obbema Sate te Wartena. 

HET HOFF cond. Willem Jans, om de gedaagde onder de presentatie in het eind van zijn libel 

gedaan, te laten volgen en relaxeren de 14 pondematen lands, met fruchten profijten etc.... en de 

impt. voorts niet ontvangbar, en verklaart Jouck in het 4e artikel van haar quadrupliek te mogen 

volstaan, des dat de impt. per soen dat de betalinge van de huur aan hem te doen wegens tegens de 

andere ...... ? mach strekken. En om redenen compenseert de kosten. 

 

13 jan 1607. 

Hessel van Hermana Req. CONTRA   Schelte van Aebinga en Adam van Paffenrode, als 

voogden resp van Jffrn Gerland en Emerentiana van Liauckema, hun huisvrouwen en in die qual. 

erfg. van wln. Jfr Anna van Liaukema, in leven e.h. van Hessel van Hermana(?); voor hen en hun 

broeders en zusters, en c.d.r.    HET HOFF cond. de gereq. in deductie van haar pretensien te 

lijdnen 100 C.gld; aan Catharina van Eeb (?) betaald, de helft van navolgende somma, als van 140 

c.gld. in de zevende post, van 50 in de tiende, van 1450 c.gld aan Sicke Leauckema betaals en in de 

12 post, van 30 C.gld in de 20e post, van 70 c.gld aan Pieter Hesop betaald, en in de 21e post 

geroerd; des dat de requirant de gereq. van alle namaninge bevrijen, om redenen compenseert de 

kosten, En in reconventie recht doende, cond. de gereq. aan de req. te betalen de somma van een 

duizend g.gld; met schaden etc..... 

569. 

Schelte van Aebingha en Adam van Paffenrode in vorige qlt. voor en en vooor Anna hun overleden 

huisvrouwen zuster en het recht ebbende van Mathijs Lyauckema en Jelke Douwe dr. te Wirdum, 

mitsgaders Sytse Johannes Vestiens(?) en Margaretha Eelke dr te Franeker.   

CONTRA  Hessel van Hermana.  HET HOFF cond. de ged. aan de impt. te betalen de 

helft van 1000 c.gld; en nog de helft van gelijke 800 glds. Met schaden etc.... 

 

Serapius Smijngie, domheer te Utrecht, voor hen en als conj. persona voor Barbara Reen zijn zuster, 

mede erfg. van wln. dr. Bocho ab Aytta in leven proost van de St. Bavo in GENT, hun oom. 

CONTRA Pieter van Teetlum als v.v. Jfr Joost van Aytta zijn huisvrouw. 

HET HOFF cond. de ged. om te doen rekeninge ende bewijs van de administratie van de goederen 

van wln Bucho Aytta, alsmede van de zate lands ten processe geroerd, in het 46 artikel 

gepresenteerd, en te laten volgen het contingent, met schaden etc..... 

570. 

Syurd Tyebbes wonende in de Langeswagen,  CONTRA Hendrik Dirks aldaar; 

...... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

Jfr Alaieda van Tyrpma (Tiepma?) wed van Staas (?) van Hemert, en Jfr. Stafie van Hemert wed. 

van Pieter van Quarebbe, haar voegende bij de vs. Jfr Alaeide van Tyrpma, hun moeder van de 

landen state en zate Tyrpma, met zijn aancleef, door donatie van haar moeder verkregen.  

CONTRA Douwe Seerps voor hem en vanwege zijn kinderen bij wln Wibrich Simons dr;  

HET HOFF verklaart de afzegginge van de state, zate en landen ...... wel en terecht gedaan, 

dienvolgens cond. de ged. de selve zate de impt. te laten volgen, en ontwijken, mits ontvangende de 

betalinge van de huizinge bij hem volgens het contract onder genoegzame cautie, met scheden etc.. 

 

Dyurre Tyercks , biersteker te Balck   CONTRA Merck Gre...b.us(?)   

....... niet bezwaard.... 

571. 

Pier, Doecke, Watse en Sibbel Annes zonen en dr.  CONTRA   Lolke Piers. 

HET HOFF tauxerende de fruchten en profijten na aftochte van de lasten op 529 g.gl en 5 strs; zal 

deze somma te executie worden gesteld... 

 

Aarend Bauckes binnen Dockum triumphant,    CONTRA  Tyerck Sapes, Jeyp Jelkes, eerste koper 

en Brandt Dirks opposant, en tesamen gedaagden.    HET HOFF  adproberende de besognen van de 

deurwaarder, interponeert daarop decreet dat de huizinge en hovinge nog eenmaal te bode worde 

gesteld. Op 14 maart a.s.; de ene gedaagde dit te gehengen en te gedogen en de andere de opposant 
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alles costeloos en schadeloos af te doen. 

 

Jacob Takes op Oostermeer, vanwege de andere erfg van Take Lyuwes zijn vader.  CONTRA 

Henrick Paulus als curator over de weesknn. van Dr Jan Loo en Syouk Abbe dr.  

.... de ged aan de impt. te betalen de somma van 200 g.gld;met schaden sedert de litescontestatie 

gehad;  en in reconventie verklaart de eiser niet ontvangbaar. 

572. 

Claassien Willems wed. Tonis Pieters voor haar kinderen CONTRA Pieter Gerrijts Buis voor 

hem en c.d.r voor Reinu Jans dr, zijn e.h. HET HOFF cond. de ged. de impt. in het 24e artikel 

van zijn repliek gedaan te betalen 250 c.gld; de 1e maij 1607 verschenen, en nog 900 gelijke gld 

verschenen op de 1e mei lestleden; en nog alle eerstkomende meidagen 250 te verschijnen tot de 

900 c.gld betaald zullen zijn.  

 

Simon Reins te Oudkerk, voor hem en v. Aelcke Jans zijn huisvrouw,  CONTRA 

Toentien Jans onder ben. v. inv erfg. van Jantien Henricks haar zuster. ... niet ontvangbaar.... 

 

Dr. Hero Schingen, advocaat voor dezen Hove,  CONTRA  Pibe Douwes in 

Leeuwarden.n/ux.     HET HOFF tauxerend t'salaris en de expensien in de overgelegde specificatie 

verhaald, ter somma van thien C.gld; 18 strs; cond. deze aan de impt. te betalen.  

573.   

14 febr 1607. 

Willem Gerrijts op Boornzwaag,   CONTRA   Johannes Lindenius, predicant op Boornswaag, en 

Sibolt Tyebbes in de name en als kerkvoogd, van de KERK aldaar, en als volm van Douwe 

Lyuwes, Jelle Sibrands, Simon (Sinne? ) Hettes, en Ebe Syurdts mede ingezetenen en 

schotschietende huizen van Boornzwaag.     ...niet  bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter... 

 

Lambertus Adriaans als volm. van de crediteuren van Tyerck Pieters Teetlum  CONTRA  

Syouck Aijssma wed. van Doeke Teetlum;  HET HOFF  cond. de ged. de impt. te laten volgen de 5 

pm lands;  

 

Jfr Joost Aitta, wed van Doecke Teetlum, onder ren S.C. Vell,  CONTRA  

Wibrand Aitta van Swichum.  IN factis. 

574. 

Jan Frans, Vendrich van de overste luitenant Eijssijnga impt  CONTRA 

Antonius van Hettinga als voorm. over de kinderen van Taco van Hettinga. Het HOFF  verklaart de 

ged. de impt. te betalen de somma van 295 C.gld met schaden etc..... 

 

Dirck Alberts te Wier, impt CONTRA Sine (Syme.)? Jenckes en Dirck Dircks  In factis. 

 

Tyerck Broers als m.e.v. van Ockien, Rein Walles; erfg. van de vs Rein en het recht hebbende door 

scheiding en deling  CONTRA Sipcke Foeckes in 't Nijega, Lieuwe Laukes in Idsega, als 

voorm over de kinderen van Lolle Gerbrens.  IN Factis. 

 

Jacob en Fop Pieters als voormonden over de knn. van Matheus Pieters, resumerende de proceduren 

CONTRA Hans Douwes, gedoemde en geapp.  In Factis. 

575. 

Gerrijt Ryurdts als cur. over Jouke Syouckes   CONTRA Tseet(s) Bauke dr.  IN Factis. 

 

Douwe Cornelis tot IJsbrechtum,  CONTRA Pieter Bendix  IN Factis. 

 

15 febr 1609. 

Jan Pieter aan St Anna Par. Impt.  CONTRA   Dirk Willems te Stiens. 

... ad omnes fines op de eis van de impt. te antwoorden... 
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Gerrijt Radijs, Deurw. v.d.Hove;  CONTRA  Abbe Douwes hem onthoudnde te Harlingen, en 

voor Taecke, Trijn en Bauck Douwe dr zijn broeder en zusters,  IN Factis. 

 

Dr Johannes Campegius adproberende hetgeen bij Andries Engberts zijn oudevader en gewezen 

curator gedaan is,   CONTRA   Jacob Jeppema, in conv en reconv.   Leeg. 

 

Epo Frans te Dokkum    CONTRA Ulke Tyebbes Capitein te We.....  voor hem en zijn huisvrouw.  

IN Factis. 

576. 

Allard Gratema    CONTRA  Romt Jacops  .... restituerende...  10 dagen om zijn produktie te 

mogen doen.......... 

 

Reiner Frans Templaaar, wijnheer en koopman te Amsterdam,  CONTRA   Barelt Jans voor hem 

en als man en voogd over Aalke Edes dr. zijn e.h.  onder hypt. v. goederen.  

........ te namptificeren 160 c.gld.......... 

 

16 febr 1609. 

Rempt Datis, grietman van Humsterland, als voogd van Gerland Gallema zijn e.h.; en de rato 

caverende voor Trijn Gallema e.h. van Frans Vendrich onder de overste Eijssijga, en erfg van wln. 

Aeffke Gallema, hun zuster, resumerende de proceduren EN: Aafke Alberts dr Galkema (?) wed 

wln Harke Minnolds req. en triumphant CONTRA Claas Jacobs gereq. 

HET HOFF  verklaart de req. met de somma van 350 dalers, en van 328 g.gld  in de sententie van 

18 mei 1602 gedaan op de goederen van Harcke Minnolds en voorts niet ontvangbaar. 

 

Claas Jacobs, CONTRA de eisers van de vorige zaak (idem)   HET HOFF  cond. de gereq. de req. 

te betalen 13 dalers, in een partije  met 20 gelijke dalers, als de helft van de somma verhaald in de 

baaren van 16 dec 16581 en 4 jan 1682.  met de interessen vandien.... en overigens niet 

ontvangbaar. 

577. 

Pieter Rienks burger en Bakker in Leeuwarden; als cur. ad divisionis over Andries en Romke 

Feddriks, en Simon Andries tot Ferwerd voor hem zelve.  CONTRA Willemke Pieters lest wed 

van Eelke Andries. Op de Eewal bij Dokkum.  HET HOFF cond. de gereq. de goederen van 

Eelke Andries pertinentlijk aan te geven. En dat bij Aede v. Eijssijga daarvan inventaris wordt 

gemaakt. ..... 

 

De erfg. Van Cornelis Willems van Swol en de gem. cred. van Isbrand Andringa, Triumphanten 

CONTRA Jfr. Theets van Grovenstins, als wett. voorst. van haar kinderen bij wln. Poppe van 

Andringa.   EN mr. Eelke Dronrijp, als cur. o.d. Goeden van Isbrand Andringa. IN Factis. 

 

Broer Joukes te Folsgare, als mede. erfg. van Hessel Joucke dr. zijn zuster,  CONTRA 

Pier Auckes.  ...ongehouden te wezen te antwoorden...  

 

Syurdt Gosses en Epck Everds dr e.l te Swol;    CONTRA  Jfr Ansck van Herama, als moeder en 

wet. voorst. van haar knn. bij Gale van Heslinga.  IN Factis. 

478. 

Sibrand Sioerds als m.e.v van Eisabeth Fecke dr zijn e.h.mede erfg van Fecke Pieters, en 

Magdalena Jacobs dr;   CONTRA  Johannes Frans hopman en c.d.r. Henrickien Scholting zijn wijff.  

HET HOFF ... te namptificeren 109 c.gld...... 

 

17 febr 1609. 

Jfr. Elisabeth Rattaller  CONTRA Uble Hans zn  In factis. 

 

Mathijs Rommarts, geass met dr. Joh. De Veno zijn curator,  CONTRA Jfr. Ida van H......     In 

Factis. 
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Jan Blocq als voogd van Ida ...Lankerts, zijn e.h.;  CONTRA Baarte Johannes en zijn 

huisvrouw. IN Factis. 

 

De wed en erfg van Pieter Marhuisen  Triumphant;   CONTRA   Henrick Oldendorp en Maike Hans 

Snitgers, dr Gijsbert Bouritius, en Jacob en Foppe Pieters zoon, als voormonden ove Matheus 

Pieters weesknn.  (pag  579)   HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder ....  

de koop van de huizinge nog eenmaal te proclameren op 14 maart a.s.; etc.... 

 

Jantien Bolema wed. Mr. Minne Broersma,  CONTRA Jantien Frans Vleyschouwers wed.   

In factis. 

 

Allard en Jappe Heres zns, voor hun en als erfg. van Ida Here dr. nu maior annis zijnde, en Jan 

Annes en Hugo Pieters, en hun broeders adproberende hetgeen bij hen als curateurs over de 

weeskinderen van Jijck Pieters is gedaan. In Factis. 

580. 

Jan Annes voor hem en c.d.r voor de mede erfg van Pieter Annes alias Motte,  CONTRA de 

gedaagden in hun..... In factis. 

 

Mr Ocke Broersma adv, v.d. Hove en Oldst licentiaris van wln. Mr Menne Boersma, naastebloed, 

en aldus als executeur  van de laatste wille van Mr. M.Broersma CONTRA  

Jantien Boelema, wed. wln. mr. Hero Joachimi, in leven adv. v.d.Hove. 

HET HOFF cond. de ged. om na behoorlijke liqiudatie wederzijds de ged. ongehouden van de impt 

te brengen de helfte van de prijs der boecken bij wln. mr. Menne nagelaten, mitsgaders de helft van 

de penningen opgenomen van zijn Broersma's resterende, en salaris; en tot dien fine tot zijn  

impt's kosten de extracten uit deselve boeken te laten volgen,  te worden volgens Broersma's 

dispositie. Alles met schaden ... etc.....en voorts niet ontvankelijk. 

 

Mr. Joachim, Hero Joachimi, subpoost dezer Hove, door scheiding en deling het recht hebbende 

van zijn zuster en van wln zijn overleden vader.  CONTRA   Wopke Jarichs burger in 

Leeuwarden.  

HET HOFF,  gehoord de eed ter versterkinge van zijn rekenboeck gedaan, cond. de ged. om de 

impt. te betalen de somma van 62 c.gld.... onder deductie van 25 g.gld .... 

 

Jan Martens Gravius als cur. over de weesknn. van Hopman Jan van Eeuw, (?) geres. de proc. bij 

Frans Jans hun curator.  CONTRA Sijds van Botnia. 

.... cond. de gedaagde te namptificeren 2000 car. Gld.... 

 

18 februari 1609. 

Ludu Jans dr. wed van Simon Johannes, voor haar en als wett. voorst. van haar kind bij de vs. 

Simon, en mede als erfg van Jan Tonis;  CONTRA   Bauck Ulke Pieters dr. en Auck Uulkes 

haar dochter.  HET HOFF  compenserende de injurien door partijen malkanderen aangedaan, 

cond. de ged. om samen aan de impt. te betalen de somma van 8 g.gld mitsgaders in de derdepart 

van de kosten van het proces tot 's Hoffs taxatie.  

 

Hylck, Jan Tonis wed, burgeresse in Leeuwarden, en Tonis Jans, voor hem zelven, als erfg van Jan 

Tonis, zijn vader,   CONTRA  Bauck, Uulcke Piers huisvrouw en Auck Uulcke dr. 

HET HOFF compenserende de injurien bij Hylck Jan Tonis wed. een der gedaagden elkaar 

aangedaan, verklaart deze niet ontvangbaar, en aan Tonis Jans mede gedaagde te betalen 16 g.gld.  

582.   

22 februari 1609 

Jan Heins en Pietke Pieters dr w.l.; Mr. Arrien Stevens Schoonhoven, chirurgijn, en Geert Pieters 

dr. e.h. van Lam Arriens, en Marietien Arriens wed. van wln Lau? Arriens.  CONTRA 

Jan Huberts aan St Jacobs  Parochie 
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Cornelis Cornelis aan ons Lieven Vrouwen Parochie. CONTRA Wilke Tijsses en Arentien 

Joris dr;  aan St Jac. Par. .... te namptificeren 200 c.gld...... 

 

Lambert Aarends in de plaatse van wln. Ruijrd Fransz. geauth. cur. over Harmen Harmens, geres. 

de proc. bij wln Ryurd Frans.    CONTRA Sipke Bockes te Huizum, en Watse Rienks als geauth. 

voormonden over de weeskinderen van Claas Jans.  

 

Dr. Regnerus Annius. adv. voor dezen Hove, als cessie hebbende van Wijger Romkes te Pingjum.  

CONTRA   Harmen Baukes voor hem en c.d.r voor Jets Holke dr. zijn e.h. 

... te namptificeren 258 g.gld.......... 

583. 

Henrick Laas zn Coenders (?) dorprechter te O.L. Vrouwen parochie.  CONTRA     Syds Daens 

aldaar,  .... houdende de obligatie van 12 juli lestleden voor bekend cond. de ged. te betalen 30 

c.gld..... 

 

Pibe Rintses Schoenmaker en Lijsbet Clase dr e.l.;    CONTRA   

Watse Duwes Breckema, te Aalsum bij de Schou. (Oudeschouw)  

... gezien de obligatie van 19 mmert 1608 ... te betalen 50 car. Gld...... 

 

Dankert Frans als voogd van Neeltien Lenerds  zijn e.h. CONTRA   

Lenerd Adriaans. ... te betalen 1000 c.gld met schaden etc..... 

 

Jan Syurdts CONTRA Johannes Suffridi als cur. over Syurd en Pietrick des impt's kinderen, 

geintervenieerd hebbende voor Eelke Jakles, en mede als erfg. van de vs. Syurd haar broeder (?)  

 

HET HOFF gezien de citatien ord. de de somme op date van 20 dec 1604 gemaakt ter executie zal 

worden gesteld, tot een derdepart van 5 pondematen, en 4 einsen lands; en de derdepart van de helft 

van de huizinge, als bij Auck des impts dochter nagelaten,  voorts niet ontvangbaar, onverkort wat 

bij  nieuwe instantie hun recht zo zij vernemen zullen en nopens de impt vordere ies net 

onvangbaar.  

Uit: 

14-12-06   

Jan Post. 

 1e  Corr 1 jan 2007. 

 2e corr 8 jan 2007. 

3e corr 18 mei 2008 

 

 

 

 

 

 



719  

Hof 16709. Vroeger YY 23. 

 

DEN 5en MARTIJ WESENDE DE EERSTE RECHTDACH IN DE VASTEN. 1609. 

 

Lambert Aarends in plaats van wln Ryurdt Frans zn geauth cur over Harmen Harmens, geres de 

proceduren bij de vs Harmen geinstitueerd.  CONTRA 

Sipcke Bockes tot Huisum, en Watse Reenicx als voormond over de nagelaten weeskinderen van 

Claas Jans.  HET HOFF cond de gedaagde om de impetrant te betalen de somma van 100 g.gld; 

met de schaden en interessen door de impt gehadt en geleden nog te hebben en te lijden tot de volle 

betalinge, mitsgaders in de kosten van het proces. Tot s'Hoffs tauxatie. 

 

Aarend Martens voor hem en zij huisvroeuw,  CONTRA  Syurdt Coenders 

gedaagde.  

HET HOFF gehoord de eed van versterkinge van zijn aangeven gedaan; ontsecht de requirant zijn 

verzoek tegens de gerequireerden gedaan, onverkort de Req. Hun verzoek in judicio te doen tegens 

Tyaard Eebes Wytsma en zijn huisvrouw, zo hij vernemen zal, en om redenen compenseert de 

kosten van het incident.  

8 maart 1609. 

Gosse en Johannes Wybes zonen req.  CONTRA  Holke Tyaards tot Gaau;  

In factis voor voorgaande commissaris.  

 

Josias van Aerssen als man en voogd van Hack Wybe dr.Req. CONTRA 

Roland van Achelen gereq.  

HET HOFF  verklarende de geappelleerde met zijn gedane presentatie te mogen volstaan, ontsecht 

de req. Bovendien zijn verzoek, en om redenen compenseert de kosten.  

Pag 2 . 9 maart 1609. 

Dirck Jans Feita tot Haarlem, voor Gerrijt Reimers ? Als man en voogd van Aacht Jans dr, zijn 

echte huisvrouw; voor deselve onder verband van zijn goederen so vele nood de rato caverende als 

universeel erfgenaam van Jan Edes Feita hun overleden vader.   CONTRA 

Peter Gerrijts Camper gedaagde en excipient.  HET HOFF rejekterende de exceptie 

condemneert de gedaagde peremptoir op de eis van de impetrant te antwoorden en reserverende de 

kosten (tot het uitdragen der zaak. ) 

 

Mr Cornelis Nauta, adv. voor dezen hove, als voogd van Jouck Pieters dr zijn huissvrouw, en Claes 

Simons te Belkum, als voogd van Franske Pieters dr.; zijn wijff van brieven van executorien. 

CONTRA  Edsart van Grovenstins  grietman van Menaldumadeel. Opposant en 

gedaagde.  HET HOFF  adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop 

decreet, ordonnerende dat de koop van de halve huizinge daar inne geroerd nog eenmaal over de 

kerk en het gerecht zal worden geproclameerd, om een ieder die het believen zal verhoget te mogen 

worden, bij het lichten van het zegel uit de wasse voor den Hove te geschieden op den vii may 

eerstkomende, en condemneert de gedaagde en opposant zijn gedane obpositie kosteloos en 

schadeloos af te doen, en mede in de kosten van de proceduren, tot s'Hoffs tauxatie.  

 

Doctor Otto  Swalue impt  CONTRA  Johannes Heemstra op het Heerenveen. 

HET HOFF condemneert de gedaagde om aan de impetrant te betale de helft van 82 G.gld; met de 

schaden en intressen bij de impt door het ontberen van dien gehad.... etc.... en restituerende de 

gedaagde tegens de borgtochte van Jan Willems gepasseerd, verklaart de impt tot zijn vordere eis 

niet ontfangbaar en om redenen compenseert de kosten....... 

3. 

Anna Henrick dr wed wln Cornelis Jans, voor haar zelven Henricus Emmen ende Johannes Loeloffs 

als voormonden over de weeskinderen van wln Grietien Henricks dr alle wonende te Groningen 

CONTRA Joachim Jans en Henrick Jans, wonende te Enkhuizen en Edam, voor haar zelven en 

als last en procuratie hebbende van Jan Jans, sampt de andere mede erfgenamen van wln Henrickien 

Jacobs dr nagelaten weduwe van wln. Marten Butting; gedaagden.  HET HOFF zonder te 
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letten op de exceptie verklaart de eiser niet ontfangbaar.    

 

Eelke Sibolts, dorprechter in Heeg, als cur. van Betke Auke dr. CONTRA 

Hylk Sydse dr onder de klokslag van Bolsward, geassistterd met haar man;  IN Factis. 

 

Fox Solsma hopman van een vendel soldaten, applt    CONTRA 

Abbe Claas zn als voogd van Anke Lamberts zijn huisvrouw. In factis binnen 1 maand ..... 

10 maart 1609. 

Eijlard Meinerds als voogd van Sickien Brandenburch, en Emmetien Lams, sampt Reinier Eijlaerds, 

en Aacht Rommarts dr e.l.; zich voor hem interesserende bij de vs. Eijlard.   

CONTRA Hypolitus Roeloffs Cracq; grietman van Aengwirden en Jan van Cuick 

geappelleerden.   ZONDER te letten op de exceptie, in factis voor Jukama Raad Ordinaris. 

4. 

Mr. Jan  Louis (Heres?) req;    CONTRA Hessel Foppes. 

........  alsnoch onder ede van calumnia de impt te antwoorden, binnen 10 dagen, houden de de 

artikelen voor bekend en condemeert hem in de kosten 

11 maart 1609. 

Douwe en Ju van Haringsma,  CONTRA  Jfr Gerland van Haringsma; als leg. adm. van de 

knn bij wln Homme van Hoitema, mitsgaders Uulke van Solkema, als m.e.v van Jfr Anke van 

Hoitema, zijn wijff en zij tesamen erfg van de vs Hoitema hun resp wln man en vader.  

............ niet ontvangbaar......... 

 

Tyaard Wybes voor hem en zijn huisvrouw, nopens zijn interese voor Johannes Ides (Idts); applt. 

CONTRA Ede Sents, dorprechter te Schettens, voor hem en voor Meinerd Douwes, kerkvoogd.   

In factis. 

 

Gerbren Pieters te Oosterlittens, en Ryurd Lyuwes als cur over de geabandoneerde boedel van Rein 

Idts en Lolck Lolcke dr. in leven e.l.      CONTRA  Douthien Rinnerds dr wed van Simon 

Sibrands, te Oosterlittens, voor haar knn.  HET HOFF cond de ged. Om volgens haar verklaring 

in het dupliek  (pag. 5 ) gedaan,op de eerste mei naastkomende de landen en de huizinge ten 

processe uitgedrukt te ontwijken, tot profijt van de impt; mits ontvangende de somma van 1400 

g.gldl; en stellende genoegzame borgen op de landen en huizinge en om redenen compenseert de 

kosten. 

 

Aeltien Sakeles te Baard, voor hem en zijn knn bij Rixt Hessels dr; als het recht hebbende van 

Gerben Peters en Ryurdt Lyuwes, cur over de goederen van Rein Itsens, en zijn huisvrouw, res de 

proceduren...  CONTRA  Doutien Rinnerds wed van wln Simon Sibrands;  

HET HOFF verklaart de gedaagde met haar presentatie te mogen volstaan, en de impt tot haar eis 

niet ontfangbaar; en cond de impt in de helft van de kosten en de vorderen costen om redenen 

compenserende.  

13 maart 1609 

Jacob Pieters Heer, convooimeester te Harlingen, als man en voogd van Trijnke Gratema zijn e.h.; 

CONTRA  Sipcke Gratema.  In Factis binnen een maand. 

 

Reinu Pieters impt  CONTRA  Balling Dirks voor hem en zijn huisvrouw.  

.........  te namptificeren de somma van 100 c.gld. ....... 

6. 

Rombertus Cuiriander, corporaal, Henrick Bollen en Gerrijt Cuijper beide adelborsten onder 

hopman Hans van Oldensloe; voor hen zelven en voor de andere adelborsten in de vs Compagnie. 

CONTRA Jan Syoukes herbergier op de Doele te Leeuwarden.   

.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter...... 

 

Peter Claas en Auck Baucke dr e.l te hichtum;  CONTRA De erfgenamen van Olpherd Jans  

..... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ...... 
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Gerbe Gerbens te Hidaard,  CONTRA Doecke Wibes althans onder de klokslag van Bolsward,  

en Wigle Sickes in Heeg, nom ux;  in die qual erfg van Haring Wybes, en voor de andere erfg. 

... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter ... 

 

Nieske en Adriaanke Arends,   Req;    CONTRA Willem Radijs, Deurw. v.d. Hove 

HET HOFF verklaard de gereq. met zijn presentatie te mogen volstaan.... 

7. 

14 maart  1609. 

Anthonis Verkerk cum socio    CONTRA Tsieetske van Jelgersma. 

HET HOFF cond de ged te antwoorden met de kosten van contumax; reserverende de kosten tot het 

einde der zaken.  

 

Gerrijt Goykens te Witmarsum als m.e.v van Houck Jans, zijn huisvrouw;   CONTRA 

Frouck Sibrands met consent van Taecke Douwes haar man.   HET HOFF verklaart de impt bij de 

ged geïnjureerd te wezen, cond de ged. om aan de impt te betalen 48 g.gld.  

 

Sipke Tyaards te Ferwerd, applt;  CONTRA Jacob Mintses aldaar.   ... niet bezwaard..... 

 

Tyalcke van Sickingha, Jan en Pieter van Cuyck impt CONTRA   

Rienk van Dekema, Jan van Leeuwen Reiner Eilards als negotiorum gestores (?) van Dekema 

Cuijck en Foijts compagnie.    HET HOFF verklaart de ged. ongehouden te wezen op de eis van de 

impt te antwoorden;  

 

Doorgehaald: Dr Johannes Off.....? adv voor den hove cur over wln Ete Isbrands en zijn huisvrouw;  

8. 

Peter Stellingwerf als man en voogd van Tyaardke Feike dr en mede vanwege Lolke en Pieter 

Feikes, en Tieed Feike dr en Dirck Jans lakenkoper in Leeuwarden als het recht verkregen hebbende 

van Syurdt Meintes.  CONTRA Dr Johannes Ossanaeus, advocaat v.d. Hove als cur over de 

goederen bij wln Ete Isbrands en zijn huisvrouw geabandoneerd en Adriaan van den Bosch burger 

in Leeuwarden;  HET HOFF cond de gedaagde te gedogen de boelgoeds penningen in den 

sterfhuis van Ete vs verkocht, volgens de artikelen in de procedure vertoond, bij Douwe Abbema, 

deurwaarder; werden ingevorderd en in handen gesteld van Jukama, Rd Ord. Bij wie volgens zijn 

uitsprake van preferentie gedisponeerd, onverkort de ged's recht tegen Peter Stellingwerf; ... 

 

Doeij Arriens aan St Jacobs Parochie; als last hebbende van Simon Jacobs cuiper, als m.e.v van 

Aeltien Arriens dr; en claas Arriens geass met Adriaan Jans zijn cur. allen erfg van Arrien Jans, hun 

vader en mede erfg van Joris Jans en dezen als voor een deel cessie hebbende van Cornelis Gerrijts;  

CONTRA Waling Jans;   HET HOFF condemneert hen samen en Waling vs in solidum  

aan de impt mits stellende genoegzame cautie, voor alle namaninge te betalen, de somma van 400 

C. Gld met schaden etc............ 

9. 

Jacob Jans Hagen als cur. lit over Sipke Hssels, met zijn zuster en broeder.  CONTRA 

Syoucke Claas.   HET HOFF  verklaart de inwijzinge bij Auck Tyalle dr gedaan op de huizinge van 

onwaarden, en cond dienvolgens de gereq. Met verkopinge deselve huizinge te su....enderen en om 

redenen compenseert de kosten.... 

 

Eelke Sipkes Triumphant,  CONTRA  Tating van Adeelen te Belkum, als voorm o.d. 

knn van wln Binnerd Heringa; en Foekel van Roorda in leven e.l.  HET HOFF taxerende de 

fruchten, profijten en emolumenten ter somma van 150 g.gldl 18 strs. Ord. En dat de executie 

daarvan zijn voortgang zal hebben.  

 

Dr Hero Hottingh(?)   CONTRA Jan Hendriks ontvanger te Dokkum. 

.... ongehouden op de eis van de impt te antwoorden...... 
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Juke Douwes te Steens, als vader en voorst van zijn knn bij wln Imck Johannes dr als erfg van 

Johannes Claas haar vader; CONTRA Haebel Tzomme dr wed Foppe Frans.   IN factis. 

10. 

Dr Tiommerus Folkeri als man en voogd van Tseetske Adie dr mede erfg van wln Adie Lamberts 

dr;  als last van de andere erfg hebbend.  CONTRA Pieter Gerrijts Buis aan St Jacobs 

Parochie;  IN Factis. 

 

Sytse Nannes te Franeker als me.e.v Trijn cornelis dr; zijn e.h en caverende de rato. CONTRA 

Juke Pieters te Slappeterp, als mede erfg van Taeke Lamberts, en mede voor de andere erfg. van 

Taeke vs.; HET HOFF gehoord de eed van de impt en zijn huisvrouw tot versterkinge van hun 

aangeven cond. de ged. De impt te betalen de somma van 70 C.gld; en nog 45 G.gld; met schaden 

en interessen   etc......... 

17 maart 1609. 

Deitse van Unia req.   CONTRA Mr. Claas Cornelis als cur over Aukien Polmans; 

gaeppelleerde.  Het HOFF   ord. Auckien selve de req. artikelen te beantwoorden.....  

 

Jurgien Pybes te Hijum, voor hem en als adm. Van de pastorije goederen aldaar alsmede van de 

goederen voor de predikant  CONTRA Wigle Bugers als voogd van Lijsbet Ockingha zijn 

huisvrouw res de proc bij dr Syds Popma haar gewezen curator geintitueerd,  

.........  niet bezwaard........(    pag 11)     En in reconventie wijst partijen in Factis. 

 

Ju Hinnes binnen Leeuwarden;    CONTRA  Eernst van Grovestins voor hem en Rieme van Galema 

zijn huisvrouw. .... te namptificeren 150 g.gld.       ... 

 

Lyuwe Bockes en Sweitse Fockes vanwege hun resp huisvrouwen, en Wijbe Pieters voor hem 

zelven, als voorm over Sioerd Allards weesknn;  CONTRA 

Alle Oedts zn te Oostermeer; als het recht hebbend van Eets zijn dochter bij Wijts Engberts zijn 

overl. huisvrouw. .......... niet bezwaard........ 

 

Doede Hendriks te Huizum  CONTRA Anne Idts op Dronrijp, als v.v Trijn Jacobs zijn e.h. en 

caverende de rato.   ....te compareren voor de commissaris ...... POINCTEN: Van wie van zijn 

zusters en broeders des geapp. huisvrouwen vader een questieus 5e part van de 4 pm in eigendom 

bekomen is, welke zij aan Tseetse Gyolts zijn zwager met zijn 5e part verzet heeft uit de brieve van 

den jaer 1579. De instrumenten en bescheiden daarvan te recouvreren. 

12. 

Dr Henricus Schotanus en Fetse Simons als cur over de goederen van Gellius Snecanus, en in die 

qual. cessie hebbende van Gelis Lenz en Frouk Gelly dr. CONTRA 

Hans Lyuwes en Gellis lenz ged.  .... Hans Lyuwes 350 c.gld te namptificeren..... 

 

Romck Roeloffs dr te Surhuizum,  CONTRA Lyuwe Hendriks. Geapp. 

HET HOFF doet teniete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie ... cond de applt 

orig. om de geapp. te betalen 55 c.gld 17 strs; met schaden..... verklarende de geapp. 's eis niet 

ontvangbaar, onverkort....... 

 

Goverd Tyepkes binnen Leeuwarden, en Jan Jan Schellingwou, als cur v.d knn van Jonge Jan 

Schellingwou; erfg van Peter Jacobs Schellingwou; en Tonis Wouters als voogd van Anneken 

Jakobs Schellingwou; zijn huisvrouw en erfg van Marij Cornelis dr haar moeder.  

het hoff liquiderende de koopschatten van de huizinge en landen bij de geappelleerden gekocht 

cond de selve zo van de hooftsomme als van de intressen, tot de 1e mei naastkomende te 

verschijnen, aan de req te betalen 2740 g.gld en 21 strs;  voorts een zeer lang dictum met vele 

bedragen waaronder een schuld aan Mense Gratema...... 

20 maart 1609. 

Roland van Achelen te Ferwerd als vader en conj pers van Jfr Alegonda van Achelen als erfg van 

Jfr Bauck Mockema haar moeder en met consent van Carel van Unia haar man.  CONTRA 
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Hack Wopke dr  (? Tallum?) huisvrouw van Josias van Aartsen.  IN Factis. 

14. 

Albert Joosten als man en voogd van Frouckien Jans dr. zijn e.h. Te St Anna Parochie      IN Factis. 

 

21 maart 1609. 

Mr Cornelius Nauta als voogd van Jouck Pieters zijn e.h.; en als last en proc hebbende van Franske 

Pieters, met cons van Claas Simons haar man, erfg. Van Hylk Oenkema (Oentthiema?) 

CONTRA Edsart v Grovenstins Grtm. van Menaldumadeel; c.d.r voor Jan van Grovenstins zijn 

broeder, domheer te Utrecht, en Lyuwe Ruurds als cur over het sterfhuis van wln Wybe van 

Grovenstins, en onder genoegzame satisfactie intervenierende voor de Secretaris Tiete Baard.  

IN Factis. 

 

Regnerus Accronius en Doed Joachims dr e.l.    CONTRA    Jacob Nollis c/ux      In Factis. 

 

Wouter Adams, burger en schoenmaker binnen Leeuwarden als geauth. cur over Tyalle Tyalles 't  

nagelaten weeskind van Tyalle Rochus.  CONTRA 

Wibrand Rochus te Hogebeintum.  HET HOFF verklaart de ged. te mogen volstaan met de 7e 

artikel van zijn remonstrantie gedaan te mogen volstaan......  niet ontfangbaar. 

 

22 maart 1609 

Tiete Jacobs schipper op de Leye (?)   CONTRA Baucke Merks adsessor van het gerecht 

van Haskerland.  HET HOFF rejekteert de exceptie en cond de ged op de eis van de impt 

peremptoir te antwoorden  

 

Anna Jans dr. wed Hartman Henrix; voor haar en de kinderen, geassisteerd met Claas Rinkes (?) 

haar tegenwoordige man.    CONTRA    Henrick Broers en Jan Hertmans ged en exc. HET HOFF 

verklaart de gedaagde ongehouden te wezen peremptoir te antwoorden op de eis van de reducent.  

 

Dr. Douwe Nijenhuis als adsignatie hebbend van Jan Martens te Belkum, voor hem en zijn 

huisvrouw CONTRA Hylck Jacobs dr wed van Willem Bartels te Belkum, voor haar en de 

kinderen zich sterk makende.  ..... te namptificeren 154 c.gld 14 strs.  

 

Lijsbet Aris wed van Haie (?) Rodenburg, triumphant;  CONTRA Tied Douwe dr wed van 

Jurgien Aukes. En Douwe Bocke Abbema koper; tesamen ged. 

HET HOFF approberende de besognen van de Deurwaarder, interponeert daarop decreet, 

ordonerende dat de huizinge daarinne geroerd, nog eenmaal over de kerke en het gerecht zal worden 

geproclameerd, om bij een ijder die het beleiven zal, verhoogd te worden, bij het lichten van het 

zegel uit de wasse te geschieden de 2e mei eerstkomende, en cond de koper tijdelijk zijn handen van 

de cooppenningen te lichten indien hij aan de koop geraakt. En de gedane oppositie kosteloos en 

schadeloos af te doen, mitsgaders in de kosten. (dit af te korten: zie volgende, gelijkluidende zaak) 

15. 

Dirck Allards c.s. CONTRA  Sipt Ritskes op de Jouwer, bij Dokkum,  

HET HOFF adproberende......  etc;  eenmaal te proclameren op de 2e mei e.k.; en in de kosten. 

 

Reinu Jans dr voor haar en vanwege Reiner haar zoon,  CONTRA Jan Reiners te Stiens. 

HET HOFF restituerende de Impt tegens de akte bij hem gepasseerd, cond de ged om het kind ten 

processe genoemd, na hem te nemen, en hetzelve volgende zijn presentatie te alimenteren, van de 

voorgaande jaren onder deductie van hetgeen de impt ten respekte van dien reeds genoten heeft; 

alles met scheden etc........;  

23 maart 1609. 

Cornelis Edes Feitema voor Aacht Jans echte huisvrouw van Grrrit Reis....es? Als erfg van Jan Edes 

Feita haar overl. vader.   CONTRA Pieter Grrijts Campen. In Factis. 

 

Dubbrich Cents voor haar en de knn bij Jan Kempis in echte getogen, en mede het recht hebbende 
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van Joost Hoeckes, en Reinu Gerrijts dr e.l.;     CONTRA 

Hanke Bottes voor hem en vanwege Lolck Jonges zijn huisvrouw,  In Factis. 

 

Mr. Poppe Jellis als mede crediteur van wln Sicke Jans en Barbara zij n huisvrouw;  CONTRA 

Lolle, Folkerd en Symon Syurds, en Sipke Breutsma als voormr. over Grietke Pieters dr in die qual. 

erfg. Van Syurd Pieters hun resp vader en bestevader, Im, Jacob Gerbens wed. en Lau Frans allen te 

Bolsward;  IN Factis. 

 

Anna Dirks dr wed van Pieter Meinds dr; voor haar en de knn erfg van Pieter Meinds, en adsignatie 

hebbende van Jan Pieters, en gecaveerd hebbende voor Trijn Meinerds dr.  

CONTRA Jan Jacobs te Gerxclooster.   HET HOFF cond de gedaagde de impt te betalen de 

somma van 150 g.gld met schaden etc..... en in de kosten. 

 

Dr Otto Swalue impt   CONTRA Johannes Heemstra op het Heerenveen 

Het HOFF  cond de gedaagde de impt te betalen de helft van 82 g.gld; met de schade etc.... en de 

impt niet ontvangbaar.  

18. 

Douwe Nijenhuis, burgemeester van Leeuwarden, als hebbende het recht van de erfg van Fonger 

Jelgers die recht hadde van Laurens Jacobs, en in die qual mede geprefereerde crediteuren van 

Jacob Eernsts en zijn huisvrouw.  CONTRA 

Hessel Foppius , notaris, en postulant tot Berlkum, en volm van Jacob Eernsts als vader van zijn 

knn bij Jets Dirks dr; en Decken Gosses te Ferwerd, Breutick Jacobs en Mr Albert backer, beide tot 

Belkum en Willen Harmens bij Ritzuma zijl; Saeckle Hoites te Sneek, en Jan Martens te Menaldum 

allen kopers van Jacob Eernstes zoons huizinge en landen.  

HET HOFF cond Hessel Foppus om onder Dr. Ulenburch, Rd Ord. Als vorgaande commissaris de 

reversalen en coopbrieven onder hem berustende te leveren, en de andere gedaagden hun 

koopbrieven en reversalen en de kooppenningen onder de commissaris te brengen, met schaden etc.. 

24 maart 1609. 

Lyuwe Ubles Rq. CONTRA Lyuwe Jarichs  IN Factis. 

 

Janneke Coenes, wed. van Bartholomeus Oldeneel in leven deurw. v.d. Hove;  

CONTRA Syuck van Wunnie (Wyngie) te Marrum. 

HET HOFF cond de ged. de impt te betalen de helft van 111 car gld en 7 strs; en nog 2 g.gld onder 

deductie..... met schaden etc..... 

19. 

Worp Peima  CONTRA Geeske Lamberts dr;  ... niet bezwaar bij het vonnis van de 

Nederrechter......   

 

Gerrijt Jobs en Neel Hendriks dr e.l.; te Harlingen, impt in conc en ged in reconv.  CONTRA 

Adriaan Schaft en Maike Adriaans dr; e.l te Harlingen; Frans Martens Kiel (?) en Ida, Doede Baard 

dr e.l.; aldaar; Wijtse van Beima en Fedke Doecke dr; e.l te Franeker; Pier Jacobs en Reinu Reins dr 

e.l te Bolswerd, Abbe Poppes en Botke Lolle dr; aldaar, in conventie en de vs Adriaan Schaft en 

Frans Martens in reconventie. 

HET HOFF gehoord de verklaringe van de impt tot verserkinge van hun aangeven, cond de ged om 

de impt van de pachtinge ten processe uitgedrukt, te doen rekeninge en bewijs ende van hetgeen in 

reliquis bevonden wordt, de impt hun aandeel te laten volgen, met schade etc..... en dienvolgens de 

impt mede te doen exhibitie munimentum der gedaagden nopens de verpachtinge, gehad, gehouden 

en onder elkaar gesloten te hebben; bij gebreke vandien........  en in de kosten, de impt voorts niet 

ontfangbaar. 

 

Anna Jans dr wed van Hertman Henrix; in Wolvega, onder ben. S.C. Vell. Voor haar knn; geass 

met Claas Rinkes haar teg. man.  CONTRA Henrick Hartmans.  IN Factis. 

20. 

Sibrand Anskes tot Wommels als voogt voor Trijn Gerbrands zijn huisvrouw; als het recht 
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hebbende van de andere erfg. van Gerbren Harkes(?) haar vader.  CONTRA 

Abbe Douwes n/ux, voor 1/3 deel erfg van Jfr. Ida Swijns, Jan Andries zn Schaaff, Andries van 

Merburg, en Sicke (Saecke?) Hans vanwege zijn huisvrouw, eensgelijks voor een derdepart erfg 

van jfr Ida vs.; en Auke Andries en Trijnke Andries.  .... niet ontfangbaar...... 

 

Rommerd (?) Hiddes te Wolterswolde CONTRA 

Lijsbeth Jacobs met haar man Watsse Watses, ratificerende de proc bij Jacob Tyaerds  haar 

gewezen curateur, en onder beneficie van inventaris gepasseerd, en Jacob Tyaards in reguard van 

zijn interesse, geass. met deselve.  IN Factis. 

25 maart 1609. 

Tyebbe Scheltis erfg.    CONTRA Edo Sibolts voor hem en Syts Baucke dr wed wln Haitse Mirx; 

voor haar en res de proc bij wln haar man.  

21. 

27 maart 1609. 

Hoite Hoites voor hem en voor Trijn Gerloffds dr zijn e.h.;   CONTRA 

Mr Bouwe Claas en Simon Cornelis zn burgers te Franeker; als med voorm over het weeskind van 

Gercke Tadis, voor hem en vanwege de andere erfg. en mede crediteuren van Nanne Jans en Foekel 

Jacobs dr.  .... te compareren voor Lyklema....... geen poincten. 

 

Freerk Dirks tot Wirdum, als voorm over de knn van Paulus Pieters; bij Im Meinerds dr; in leven 

e.l. in Wierum in Dongerdeel; als mede crediteur van Eelke Willems, en zijn overl. huisvr te 

Bornwerd; en mede als last hebbende van Sixtus van Scheltama, monsterheer, als mede cred van de 

vs e.l.   CONTRA: Dr Feye Galema advocaat voor dezen Hove, als erfg van Bauke Feyes 

en Lam Harmens dr; Ids Pieters, coopman te Franeker; Trijnke Gerijt Jans wed.; te Dokkum, voor 

haar en haar knn bij Gerrijt haar overl. man; als erfg van Gerrijt haar vader, als crediteuren van 

Eelke willems te Bolsward. In conv en in reconventie.  

HET HOFF cond de ged te gedogen dat de partijen in cas van preferentie bij dr Laelius Lyklama 

Rd. Ord. worden gescheiden, en haar gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. En in 

reconventie verklaart de gereq. met de presentatie in het 8e artikel te mogen volstaan. En om 

redenen compenseert de kosten. 

22. 

Jfr. Tseets van Grovenstins wed Poppe van Andringha, voor de kinderen en Arend van Loon als cur 

bonorum over het sterfhuis van Isbrand Andringa, res de proc. bij Poppe vs en Sem van der Does in 

hun qual gesustineerd en naderhand  door Isbrand op zich genomen.  

CONTRA Jelle Sakes te Harlingen.   HET HOFF cond. de ged, gezien de verklaringen bij de 

ged. tot versterkinge van zijn rekenboek gedaan, de impt te betalen 4 lopens rogge, met schade en 

intresten, de impt niet ontfangbaar en in de helft van de kosten. 

23. 

Dirck, Jan Saekles te Wierum impt in conv. en ged in reconv.  CONTRA 

Cornelis Claes te Dokkum.  IN Factis. 

 

Grietke Boelema voor haar en als moeder en wettige voorstander van haar twee kinderen bij Willem 

Jans, en Mr Cornelis Nauta, adv v.d. Hove; als mede last hebbende van Anneke Willems, tesamen 

erfg van Willem Jans.     CONTRA  Boudewijn de Blocq binnen Leeuwarden, als borge onder 

behoorlijke procuratie voor Hotse Johannes     ......... te namptificeren....  100 dalers. 

 

28 maart  1609 

Jelle Michiels in Heech  CONTRA  Itdke Frans aldaar, als vader en leg adm over zijn kinderen 

Sienne, Trijn, Bauck, en Ay bij wln Anna Dienne dr.  

... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

Hans Claas burger te Leeuwarden; als cessie hebbende van Saecke Jacobs en Gert Meinerds dr; e.l 

te Marrum, in conv en reconv  CONTRA Syds van Botnia . 

HET HOFF verklaart partijen wederzijds niet ontvangbaar. En in de kosten van het proces. 



726  

24. 

Wijbe ? Roemers ? Stads metselaar binnen Leeuwarden, CONTRA 

Betken Meinerds Royes ? huisvrouw van Mr Johannes Frankena , adv v.d.Hove.  IN Factis. 

 

Douwe Nijenhuis als het recht hebbende van Fonger Jelgers,  CONTRA 

Neeltien Damus, nagelaten wed van wln Fonger Jelgers. Ged in conv en eiser in reconventie.  

HET HOFF cond de ged aan de impt volgens het akkoord van 1 maart 1606 de somma van 2490 

Car.gld te betalen met schaden etc... onder deductie hetgeen aan Marithien Julius ? is betaald, en in 

reconv cond de ged de deductie te betalen en in de kosten. 

 

Mathijs Hogards burger binnen Harlingen,  CONTRA Baeffien Dirck Lamberts wed. aldaar. 

........ bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.... 

 

Balling Thomas tot Morrha, met consent van Thomas Ballings zijn vader,    CONTRA 

Sibren Hoeckes te Lyussens, als vorstande van Frouck zijn dochter bij Syts Sybrens in echte 

getogen. In factis binne twee weken peremptoir.  

25. 

Watte Harckema  CONTRA Ebe Broersma  het Hoff..... admitteert de artikelen bij de 

gereq. overgeleverd, en cond hem mede in de kosten. 

 

Wouter Jacobs tot Bosum als erfg van Jacob Wolters zijn vader; en last en proc hebbende van 

Hercke Pauwels en zijn moeder en Pauwels, Pieter en Anske Agges zonen, zijn halfbroeders.  

CONTRA Renck Sanne dr en Wijbe en hans Tyards als erfg van Tyard Hanszn; hun vader te 

Gaauw, ged.  HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 200 g.gld; met schade etc.  

en in de kosten van het proces. 

 

Sierd Jeltis burger binne Leeuwarden, voor hem en vanwege zijn mede pachters van de bieren, het 

half jaar anno 1603 ingegangen  CONTRA Jacob Epes Algera tot Worckum.  

.......... niet ontfangbaar..... 

26. 

Galeyn Domberger, triumphant;  CONTRA Uuble Wierds te Buitenpost.  

......... om de gedane appellatie kosteloos en schadeloos af te doen......... 

 

Jacob Binckes te Staveren  CONTRA Buwe Ables voor hem en de andere erfg. Van Abbe 

Buwes, en Jelle Rinnerds als man en voogd van Reinsck Dirks dr; Cornelis Claaszn als m.e.v. van 

Tsieds Dirks dr; en voor de andere erfg van Dirck Piters. 

HET HOFF....ontsecht de requirant zijn verzoek....... 

 

29 maart 1609. 

Epe Sickes tot Cubaard applt.    CONTRA Thomas Straal (?) dragon onder de ritmeester Elder in 

guarnisoen leggende tot Bolsward.    HET HOFF .... verklaart de appellant niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter.... en in de kosten.... 

27. 

Jaques Vredeman, musijck mr en burger binnen Leeuwarden;    CONTRA 

Bocke van Feitsma  grietman van Collumerland.  HET HOFF cond de ged aan de impt te betalen 

de somma van 48 Car. gld. En om redenen compenseert de kosten.  

 

Sijke Gerrijts, wed. van Inte Heres, in leven mederechter van Menaldumadeel, voor haar en door 

scheidinge het recht hebbende van de kinderen van de vs Inte; in die qual cessie en transport 

hebbende van Jan Martens, en Engel Michiels e.l te Berlcum. (Belkum) CONTRA 

Anne Nannes en Griet Remmelts dr e.l te St. Anna Parochie.  ... te namptificeren 250 car gld..... 

 

Hessel Aarends te Wommels en Swob Sipke dr e.l ; applt CONTRA 

Rinck Sipke dr; wed van Lolke Taeckes  te Bolsward, geapp. 
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........... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter..... en in de kosten. 

 

Jfr Jacqueline van Aytta, wed van wijlen Pieter Bugirs, .......     CONTRA 

Pieter Teetlum, als voogd van Jfr Josina van Aytta zijn e.h.; en c.d.r.  

HET HOFF verklaart de ged en gecondemneerde met de presentatie in het 15e artikel te mogen 

volstaan, cond haar in de helft van de kosten. 

28. 

31 maart 1609. 

Romme Pibes zn Abbema,  CONTRA  Lyuwe Epes en Wigle en Epe zijn zonen te Sneek en 

Wolter Jacobs te Bozum. HET HOFF verklaart Wouter Jacobs met zijn presentatie te mogen 

volstaan; en compenseert de kosten;  en doende recht op de verzochte pervijsie, cond Lyuwe Epes 

in de Hove te namptificeren de somma van 293 g.gld en peremptoir in factis. 

 

Doed Harings, e.h van Gijsbert Harmens te Leeuwarden; CONTRA   

Gerrijt Radijs, deurwaarder van den hove,  

HET HOFF restituerende de impt ged tegens de acte van condemnatie, en de andere artikelen, cond 

de ged. de impt. te restitueren de somma van 84 g.gld; onder deductie van 36 g.gld; volgens de 

liquidatie van de 26e aug. 1603. of anders de gereduceerde schuld van 84 c.gld. .... met schade ..... 

 

Lolke Feikes te Bergum; CONTRA Peter Stellingwerff, secr van Hennaarderadeel; voor 

hem en mede voor Douwe Nijenhuis;  IN Factis. 

1 aprilis 1609. 

Johannes Claas te Wanswerd, en Douwe Jacobs  als voormr. over de weesknn van Jan Jacobs en 

leven te Nijkerk in Ferwerderadeel gewoond hebbende. CONTRA   Gerrit Radijs. Deurw. 

IN Factis binnen 6 weken peremptoir. 

29. 

Watse Douwes voor hem en als het recht hebend evan de kinderen van Doecke Tsommes en voorts 

als pricipaal executeur van Wln Heyn Lyuwes testament, Req. in conventie en in reconv. 

CONTRA   Jan en Hessel Lyuwes te Pingjum, c.d.r voor de kinderen van Simon Lyuwes Aebma (?) 

en voor Meinerd Reins en de knn van Cornelis Reins haar zusters zonen, allen erfg van Heijn 

Lijuwes, hun wln broeder. In conventie en reconv.  IN Factis. 

 

Ige Broers (?) als kerkvoogd van Sint Nicolaasga,  CONTRA Jelle Tyebbes voor hem en 

vanwege zijn huisvrouw.  IN Factis 

 

Tyerck Tyercks Triumphant  CONTRA Folkert Epema   IN Factis. 

 

Deytze van Unnia (Wijngie) hem binnen Leeuwarden onthoudende, impt  CONTRA 

Jacop Pieters Heer, convoy mr in Harlingen.en Foppe Pieters Convoymr te Dokkum; over de nagel. 

weesknn van wln Matheus Pieters.  ...... te restitueren de 200 Spaanse Cluijten.... in specie destijds 

bij Matheus Peters uit handen van Dr. Ulenburg ontvangen..... etc... 

30. 

Dr. Martinus Martinids als v.over Trijke Jacobs geasisteerd met Pieter Geerts haar echte man.  

CONTRA Mr Joachim Hero Joachimi, Albert Benedictus c/ux; en Johannes Hendriks als ontv. 

Der Kloostergoederen; als cur over Henricus Heronis en in die qual erfg van wln Mr Hero Joachimi.  

HET HOFF Het hoff cond de gedaagde de ontvang  te vergroten met het aandeel der landen van de 

originaal requiranten, item met de opkomsten van de goederen van het jaar 1602. ende ook te 

mogen volstaan met de aanwijzinge van de obligatie in de 5e post der rekeninge, gedaan en cond 

partijen met elkaar te procederen,..... en in de POINCTEN : 1. Wie de ontvang ghad heeft van de 

penningen onder voorgemelte moeder requiranten gestanden hebben? 2. Waar de scheepsparten 

gebleven zijn, 3. Oft van het geschenk van 200 g.gld geen quitancie is, en deselve te recouvreren. 4. 

Te recouvreren de principale quitancies ten processe overgelegd.  

30. 

Douwe Nijenhuis voor de erfg van Fonger Jelgers; die het echt hadde van Laurens Jacobs, als 
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voorst van zijn kinderen; CONTRA 

Andries Hiddema als voorst over de weesknn van Lyuwe Mollema; Folkerd Eerntses en d erfg. Van 

Fedde Claes in tijden burgemr te Harlingen.  HET HOFF doe te niete het vonnis van de 

Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de appellant voor de geappelleerde geprefereerd te 

zijn, op de penningen van de speciale hypotheek ten processe uitgedrukt....  comp. 

de kosten. 

31 

Neeltien Dionysius e.h. van Sibe Sibes te Sneek, als erfg van haar knid bij Frans Johannes, haar 

voorman in echte getogen.  CONTRA Claas Sibrands en Trijnke Johannes te Harlingen, 

HET HOFF verstekt de gedaagde, houdende het overgelegde instrument voor bekend, d.d. 28 okt 

1607, cond.      ...   Claas Sibrands voor het geheel aan de impt te betalen ( nochtans dat sij met de 

gehele betaling mogen volstaan) de helft van de 275 car gld; 200 c.gld en 325 C.gl; en bovendien de 

huur van de huizinge, tot 1608; oft daarvan de impt rekeninge en bewijs te doen. En verklaart het 

huis en de obligatie gehypothekeerd.... en in de kosten. 

 

Jfr Byeuck van Aebingha, impt CONTRA  Dirck Claas. Peremptoir te 

antwoorden...  

 

Syds van Botnia als m.e.v. van Jfr tet Douma, zijn huisvrouw,  CONTRA 

Ebe Johannes te Akkrum. IN Factis. 

 

Jfr Tsiets van Grovenstins als moeder en wet voorst. van haar knn bij Poppe Andringha, als erfg van 

deselve en Aarend van Loon als cur o.d goederen van Isbrand van Andringha, res de proceduren. 

CONTRA Dieuw  Sickes en Griet Wijtse dr te Bergum e.l.     ... het bedrag in het libel genoemd 

over te leveren......  

 

32. 

 DE EERSTE RECHTDACH NA DE PAESCHEN IS GEWEEST DEN 25 APRILIS 1609. 

28 april 1609 

Syurdt Syoukes     CONTRA     Syne Joukes  ... binnen 5 weken naastkomende.... 

 

Hessel van Feitsma in eiser inconventie en gedaaagde in reconventie CONTRA Jfr Saepck 

van Douma, huisvrouw van Barthel van Douma; idem HET HOFF cond de ged om de impt 

onder de gepresenteerde cautie ... het vruchtgebruik alle onroerlijke goederen bij Jfr Fraau van 

Douma nageleten voor zovele voor zover de eigendom van die de impt. niet gelegateerd is, te laten 

volgen met fruchten etc.... ...... ende daar beneffens de impt te bewijzen van alle schulden staande 

de echte bij de impt en zijn huisvrouw tesamen en elk bijzonder opgeleid, en opgemaakt ter causa 

van dien in recht betrokken worden te intervenieren, als mede te restitueren, hetgene wes bij de impt 

uit oorzaken mag zijn betaald, met schade etc......; HET HOFF verklaart de gedaagde aangaande de 

16 pm. Tot Nijkerk met haar presentatie in haar dupliek art 29 en 30 te mogen volstaan, en de impt 

daar te boven alsmede tot zijn eis en conclusie nopens het verstek van afftochte Falidia? En de 110 

c.gld jaarlijkse losbare rente gedaan en genomen en dat de schulden staande de echte opgeleit in des 

gedaagdes eigen goederen, zouden zonder crenkingen en verminderinge bij de goederen van wln 

Fraau, nagelaten, betaald worden, NIET ONTFANGBAAR.  En om reden compenseert de kosten. 

 

Lysbeth Thijs wed cum filio       CONTRA    Harke Annes gereq. Ontzegt de ged. het verzoek  

3 mrt 1609. 

Jacob Gerbrans in zijn Qualiteit,  CONTRA Gerrijt Gerrijts. 

HET HOFF retituerende de Req. tegens verloop van tijd, cond de gereq te gedogen dat de getuigen 

bij Hania verhoord ......   ??   en niettemin in de kosten. 

4 mrt 1608. 

Focke Jensma als vol van de gemeente van Pingjum.   CONTRA Tiete Jacobs. 

........ de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen..... 
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Bauck en Balthus Balthus req. CONTRA Dr Suffridus Nijenhuis als cur lit over de 

goederen etc van Hebbe Feddes en Stijn Gerbrands, e.l. IN Factis. 

 

Henricus Hoek, burger in Leeuwarden CONTRA Dyurd Jans te Franeker.  IN Factis. 

 

Harmen Claas te Harlingen voor hem en de mede erfg van Adam Harmens zijn oom, c.d.r 

CONTRA  Dr Regnerus Annius adv. v.d. hove.    .... niet ontfangbaar.... 

34. 

5 mei 1609. 

Frans Jacobs en Janneke Jans dr. e.l in Haarlem als cessie en het recht hebbende van Jan de Blocq 

en Clara Sickes, eensgelijks e.l. CONTRA Jfr Elisabeth Jarges, wed van Syrck van 

Hemmingha;  HET HOFF  cond de ged de impt te betalen de helft van 55 g.gld; met schaden etc.... 

overigens niet ontfangbaar...... 

9 mei 1609. 

Willem Stevens, Olfert Heres en Hans Dirks, als volm v.d. gemeente in St Anna Parochie. 

CONTRA Ulpianus Folkeri, Dienaar des Godd. Woordt aldaar en Benedictus Barthouds gereq. 

HET HOFF verklaart de gereq. ongehouden te zijn op de req te antwoorden. 

 

Sicke Douwes en Jantien Douwes, e.l te Bolsward, CONTRA Jetse Hessels te Dongjum.  I.F. 

 

Tet Hoitema CONTRA Uultien Ter Wisga.   ...ontzegt de impt haar verzoek.... 

35. 

10 mei 1609. 

Jan Lubberts te Dokkum, als m.e.v. van Griet Jan Roeleffs zijn huisvrouw; als mede erfg van Jan 

Roeloffs door scheidinge en deling.  CONTRA    Lyuwe Jarichs als cur over de kindskinderen van 

Eeske Henricks en Henrick van Raad vanwege zijn huisvrouw, mede een kindskind van de vs 

Eeske.    HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 200 g.gld; ..... overigens niet 

ontfangbaar .... en in de kosten..... 

 

Mr Eelke Dronrijp,  CONTRA  Aarend van Loon als cur over de geabandoneerde goederen van 

Isbrand Andringha; en mede vanwege de erfg. Van Cornelis Willems van Wel. .... Dat de getuigen 

uit de playdoye werde genoemd, salff zijn n.... tegen deselve, ...comp de kosten.     

 

Sas Seerps huisvrouw van Douwe Rintses, te Arum, en Imck Seerps dr. e.h van Rints Douwes, te 

Tsummarum, met cons. van hun mannen;  CONTRA Syouck Pieters wed wln Seerp Bockes, 

te Arum;    .... dat het proces zijn voortgang zal hebben....(pag 36) .... op 2/3 parten van 21 

pondematen, en 6 einsen in Scheltinga, zate, 2/3 parten van de koeijen bij hun vader Hylker...a .? 

ingebracht met de gelijke deel van koe, quick en til- en andere inboelen, en meubelen hun vader bij 

zijn versterven en moeder samen toebehoord, des dat hun moeder uit Scheltinga sate zal laten 

volgen 5 pm; de andere helft van koe, quick* , til-(bare) en ander meubelen, alsvoren , item hen uit 

de gemene goederen vooruit te laten volgen de ene helft van de prijzen van haar landen, Imck vs ten 

bernsch gegeven, in een en 175 g.gld in een ander partije, en haar aanpart van de kooppenningen 

van haar vererfte landen, tot Tserckwert, .... ende gehoord haar eed tot versterkinge van haar 

aangeven geprefereerd in 100 gelijke guldens, in een vierde partije, voor zover te zelve partijen niet 

zijn bekeerd tot betalinge, van de ene helfte van 400 g.gld; geteld ? Aan Syurd Johannes en Uulck 

Bocke dr; en om reden compenseert de kosten... voorts voor de Commissaris.... POINCTEN: 1. Oft 

de Cruicebroeders te Franeker landen of renten in Scheltinga sate gehad hebben; 2. En als het 

landen zijn, bij wie deselve en de patroonslanden zijn ingehuurd; 3. Oft de huizinge op Scheltinga 

zate nu zijn gerust geweest op Seerp Bockes en Wlck zijn zuster; 4. Ende oft Seerp en Syouck Peter 

e.l. de ene helft niet hebben gekocht van Wlck; 5 met wat penningen de toehaecke van de wandel 

van de 23 pm in Scheltinga zate zijn betaald? 6. Ende vanwaar deselve penningen zijn gekomen of 

gemaakt? 7. Van gelijken vanwaar die penningen zijn gekomen, daar mede de 100 g.gulden van 

Pieter Haies en 50 grlijke gulden van Bon Pieters en de gelijke somma zijn betaald aan Sas Abbe dr. 

(.... pag 37.....) 8. hoeveel de kooppenningen Pieter Willems ende de rechter competeerden van 
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Seerp Bockes en Syouck vs. ten tijde van Seerps versterven?  9. Ende vanwaar de penningen zijn 

gekomen waarmee zij betaald zijn. 

 

Jellerd Rijpkes als voormomber over de 2 nagel weesknn. van Gabbe Rijpkes zijn overl. broeder, 

bij Griet Opts dr geprocreerd; en de vs Jellert met Douwe Opts de vs knn oom, en voormond 

tesamen van der kinderen moeder wegen over de kinderen bij Lyuwe Dircks geprocreerd.  

CONTRA 

Lyuwe Dirks.     HET HOFF cond. de ged. aan Jellert Rijpkes vs de helft van 100 g.gld op te 

brengen, oft anderszins daarvan intressen te betalen, tot de tijd de weesknn. zullen komen te 

hijlcken, en daar voor te stellen genoegzame cautie, verklarende de impt tot de andere helft zo hij 

procedeert niet ontfangbaar; onverkort zijn recht bij scheidinge en andersins; en voorts met de impt. 

te procederen tot scheidinge en delinge; van hun moeders goederen, en dan met Jellert Rijpkes in 

voorgaande qualiteit, zijn aanpart te laten volgen. En om redenen compenseert de kosten.  

 

Sibrand Wibrands als m.e.v van Lijsbet Wolters dr zijn e.h; als erfg van Jel Wolters, haar suster, en 

caverende de rato. CONTRA Syurdt Syrks Donia en Mints Buwe dr e.l.  

HET HOFF  cond de ged de impt te betalen de somma van 313 g.gld met schaden etc... (38)..... en 

in deductie van hetgene daarop betaald is.  

 

Hanke Bottes te Menaldum als man en voogd van Lolck Jonge dr.  CONTRA 

Willem Frans als voorm over de knn van Erasmus Tijsz gedaagde.  

HET HOFF cond de ged te gedogen dat de impt op  de penningen geprocedeerd van de huizinge en 

ruiminghe en op de vordere goederen van Dirck Dirks en Eelck Hans dr bij de commissaris van den 

Hove ter plaatse dat het behoren zal, werde gesteld, en om redenen compenseert de kosten.  

 

Rintse Jans tot Harlingen als man en voogd van Wobbel Jelke dr Bonnema zijn huisvrouw, c.d.r. 

CONTRA Aarend Wabbels als cur over de goederen van wln Ipcke Ipckes.  

HET HOFF cond de ged de impt te refunderen de ksten gevallen op de eerste contumacie in het 

incident gemeld. 

 

Peter Hannema en Uuble Wierds, impt  CONTRA Aebe Allema en Jan Heres, volm van 

Evold Femmes kinderen sampt Trijnke en Aeltien Ewolds.    IN Factis. 

39. 

Anna Boltsma wed van Peter Jelckes de jonge, req. CONTRA 

Jacob Jeltis te Bozum, Jan Henricx aldaar, als vader v.d knn bij Bauck Meinties getogen, Epe 

Wijtsma te Fiswert, Jacob Claes aldaar, en Jacob Allerts van Weerderburen, als cur over de knn van 

Gerrijt Claas bij Gertrud Jeltes getogen.     In factis. 

 

Hille Johannes applt CONTRA   Luitien Hoytes geapp. IN Factis. 

12 mei 1609 

Epe Thomas   CONTRA Taets Tyerks geapp. 

HET HOFF zonder te letten op de exceptie ord partijen te comparen voor Lyklema; .... 

13 mei 1609. 

Jelle Sibes te Harlingen CONTRA  Dr. Regnerus Annius, en Fed Popma zijn e.h.; 

adv. v.d. Hove.    HET HOFF cond de ged om de impt te betalen de somma van 300 car. gld met 

schade etc. tot.........   

40. 

Philips van Tongeren, rendant? Req; CONTRA Lolke Tsommes; rec.? in conv. en gereq. In 

reconv. Het HOFF  confererende de ontvang van 421 car gld; 13 strs. 14 penningen, met de 

uitgave verdoende ? Salaris en andere expensen, ter somma van 437 c.gld; 8st 6 penningen; cond de 

gereq. aan de req. te betalen 16 c.gls 14 strs; 10 penningen als meerder uitgave dan ontvangen; en 

de presentatien over de artikelen 50, en van 36 tot 42 te willen overleveren in handen van de 

Commissaris, mit mede overleggende de instrrumenten van Dekema en Harmen Rienks, niet 

ontvangbaar; en onverkort in reconventie tegens Jan Gerrijts recht doende. Zijn defensien ter 
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contrarie.  

15 jan 1609. 

Jfr Jacquelina van Aita, wed Pieter Bugers, CONTRA Andries van Albada; ged. 

HET HOFF  rejekteert de exceptie en reserveert de kosten tot het intendit.  

Aacht Rienks dr wed Jelle Laus,  CONTRA Hillebrand en Pieter Laus, als voorm. over 

Aarend en Rienck Jelles zonen, Jan Jelles voor hem zelven en Tet Jelle dr geass met Gatse Jetses 

haar echte man.  IN Factis.  

41. 

Serapius Smeengie, domheer te Utrecht, voor hem en vanwege Barbara Reen zijn zuster, c.d.r  impt 

CONTRA Jfr Cornelia van Tyepma, wed Wibrand van Aitta, als tutrix over de kinderen en Jfr 

Joost van Aytta, huisvrouw van Pieter Teetlum.  

HET HOFF  verklaart de eiser voor 1/5e part erfg. Van haar Meuije Jft Ida van Aytta; en cond de 

ged aan de impt te laten volgen 1/5 van Redsum(.) staten te laten volgen, met de fruchten etc.... ; 

gehad door hen sedert de dood van dr. Godefridus Meursbroeck, tot de volle restitutie, om redenen 

compenseert de kosten in in reconventie verklaart de eiser niet ontvangbaar.  

 

Mr. Martinus ten Hoor hem dragende volm. voor de erfg. van wln Dr. Jan Loo;  CONTRA 

Dr Galenus Foppes als cur lit over Coert en Jfr Anna Isselmuden, als erfg. Van Eppe van Heringha 

hier te land zijnde. Reserverende de proc. bij hem beghost.    HET HOFF cond de gereq. zijn 

gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

16 mei 1609. 

Lenerd Frans van der Meij en Tetije Jans dr. e.l aan St Jacobi Parochie;  CONTRA  

De wed en erfg van Fedde Claas.  .... niet ontfangbaar..... 

42. 

Wouter Jans als voomomberr van Willem Tijsses, als erfg van Tijs Jans. CONTRA 

Joost van Heerma als voorst. Van zijn knn bij wln Tieets van Heerma.  IN Factis. 

 

Jurgien Henricks , burgemr. te Leeuwarden; CONTRA Jr. Sem van der Does te Berlcum. 

......... niet bezwaard.    ..... 

17 mei 1609. 

Harmen Forck van Dorsten  CONTRA Willem Jans en Bauck Tonis dr; op het Vliet buiten 

Leeuwarden; in conv en reconventie.    HET HOFF cond de ged de impt te betalen 10 ½ g.gld; en in 

reconventie niet ontvangbaar.  

 

Gerloff Tietes tot Achlum, Nanne Tietes tot Lollum, Sipke Tietes te Tzum, Frans Jelis te 

Menaldum,als vader en leg. adm. van de knn. bij Imck Tiete dr; Syu Tiete dr op de Rijp, e.h van 

Anne Jelis, Griet Tiete dr e.h. Van Sicke Sickes in de Veenwolden als erfg van Tiete Steffens en 

Wobbel Sipkes, hun wln vader en moeder. CONTRA     Epe Wopkes als voogd van Jaaij Rincke 

dr zijn e.h.  ... niet bezwaard..... bij het vonnis van de Nederrechter. .......... 

43. 

18 mei 1609. 

Jan Lyuwes lijndraaijer.  CONTRA Rintse Gerks te Dokkum. ... niet bezwaard.... 

 

Gerrit Martens als m.e.v over Meijke Aarends dr  CONTRA 

Jan Pieters van Suemaar...um ? En Trijn Lamberts e.l.;  te namptificeren 100 C. gld. 

19 mei 1609. 

Wijbe Pieters als last en proc. hebben van Jan Jans Groen (Greven?) applt. CONTRA 

Meinu Peters wed van Ju Reloffs, voor haar en de knn.  ... niet bezwaard...... 

 

Berend Jacobs, voor hem en c.d.r voor Anna Tyaards zijn e.h.  CONTRA  

Syouck Tyards dr als mede erfg van wln hopman Tyaard Tyebbes, haar vader en en de cur van Otte 

Tyaards res. de proceduren .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

44. 
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20 mei 1609. 

Harmen Forck van dorsten;  CONTRA Willem Jans en Bauck Tonis dr opt Vliet buiten 

L'warden. ... niet bezwaard en in de kosten 

Johan en Here van Hettingha,  CONTRA Anthonis van Hettingha raad van de 

admiraliteit, als voogd van Tiet Hettinga zijn e.h.; Frans van Humalda, als vader en leg. Adm van 

zijn knn bij Tyemck van Hettinga. En Juffr Itske van Hettingha wed van Tyalling van Sixma, en 

Anna van Hettinga en Douwe van Hettinga;  

HET HOFF verklaart Douwe van Hettingha een der gedaagden te mogen volstaan met zijn gedane 

presentatie, cond hem en de andere gedaagde de aanspraak van Allard Jacobs te guaranderen. En 

kostenloos en schadeloos  af te doen  .... en in de kosten.  

 

Inte Sipkes en Bauke Edes,  CONTRA Marten Claas.   In Factis. 

45. 

Doorgehaald: Jan Harmens, als m.e.v. van Auck Martens etc... CONTRA.... 

 

Joost Gerrijts, wed van Albert Pieters, als wett. voorst van nhaar kinderen; geass met Seerp 

Thomas, en in die qual het recht hebbende van Anna van Houte, wed van Thomas Ens.  CONTRA  

Here Melis schroor. Te Harlingen.  HET HOFF  cond de ged de impt te betalen de somma van 90 

g.gld met schade etc....  

 

Aarend Wabbels burger in Leeuwarden; als cur over de goederen van Ipcke Ipckes Algera,   

CONTRA Hessel Lyuwes te Pingjum.  HET HOFF verklaart de besogne van de notaris in de 

proecesse gemeld, executabel, en de koop en het CONTRAct in q. vigerende, cond dienvolgens de 

ged om de landen in questie te aanvaarden, en de impt voor ieder pondemaat 118 car. Gld.  En met 

de schade....  

 

Lolle Piers Req.   CONTRA    Pier, Doecke en Watse Annes, en Johannes Edes als m.e.v van 

Sibbel Anne dr.   In factis voor Hania.  

46. 

Watse van Ockinga als m.e.v van Jfr Saepck van Burmania als erfg van Saeck, haar zuster;  

CONTRA Isbrand Gerrijts te Leeuwarden;  In Factis. 

 

Syds van Botnia als v.v. Tet van Douma zijn e,h. CONTRA  

Watse van Ockingha v.v. Saepck v. Burmania en erfg van wln Saeck v Burmania. In Factis. 

 

Syds v Botnia en Tet v. Douma;  CONTRA Watse van Ockinga en Tet van Douma, en 

intervenierende voor Peter Johannes.   In Factis. 

22 mei 1609. 

Arentien Reigers geass met Ulbe Gerkis haar man,   CONTRA  

Holle Oblis (Obbes?) voor hem, en last hebbende van Sytse Jaitses, voorm. over wln Syurd Obbes 

weeskinderen, bij wln H......  Jaises getogen, Femme Baukes mede erfg van wln Rinck Obbe dr. ; Et 

? Obbedr, wed wln Douwe Ottes, en de knn van wln Rinck Obbedr, bij wln Botte Agges in echte 

getogen; Allen mediate en immediate erfg. Van Obbe Syurds hun vader en bestevader.  

HET HOFF adproberende de besognen bij de deurwaarder,  (    ... 47......)  interponeert daarop 

decreet, ordonnerende dat de koop van de landen nog eenmaal over de kerk en het gerechte zal 

worden geproclameerd; om bij een ijder die het believen zal verhoogt te mogen worden bij het 

lichten van de zegel uit de wasse, voor den Hove, naastkomende op de 23 den juni, en condemneert 

de gedoemde zulks te gehengen en te gedogen, ende de opposanten haar oppositie kosteloos en 

schadeloos af te doen. En om reden compenseert de kosten.  

 

Pietrick Doecke dr wed van Thomas Martens, te Sneek;  CONTRA   Jeltse Thomas.  

Boven het 125e artikel in haar dupliek gedaan niet ontvangbaar. 

 

Douwe Nijenhuis als cur ad h.....  actum over Grietke Janke dr.  CONTRA   
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Gerben Dijurres; als curator over haar, mede eiser. 

HET HOFF  verklaart de ged. niet met de overgelegde rekening te mogen volstaan, Condemneert 

hem de ontvang te vergroten, met de jaarlijkse intressen vandien, ende van jaar tot jaar daarmede te 

cumuleren, en tegens de gestelde uitgave, also te laten verrekenen, onder deductie van 45 g.gld; 

jaarlijks wordende in de costpenningen van Grieke Janke dr. voor so lange zij bij de geappelleerde 

heeft gewoond  en cond de gereq. in de helft van de kosten, van de proceduren tot s'hoffs taxatie, de 

vordere costen compenserende; ende ord. parttijen voort neffens het sluiten van de rekeninge, ende 

vordere questien daar uit te ontreisen, wederom te compareren voor Lyklema, voorgaande 

commissaris, die hun zal verenigen.... etc.. 

 

Jan Harmens, burger in Leeuwarden; als m.e.v Auck Martens, zijn e.h.; en c.d.r onder verband van 

goederen;  CONTRA Jetse Martens als voorm. over het nagelaten weeskind van Thomas 

Martens, en Trijnke Martens gesterkt met Dirk Jans.   ...ontzegt de impt zijn verzoek en cond. hem 

in de helft van de kosten. 

48. 

Eeuwe Tyalles    CONTRA Sibrand Sierds, wonende op de Jouwer,  

... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter..... 

 

Holle Obbes als erfg van Obbe Sijurds, (veel doorgehaald,  zie pag 46.)  CONTRA  

Auke Galtses als voogd van Claesien Gerrijts, zijn e.h.; en Antie Gerrijts, zijn e.h zuster; erfg. van 

Berend Gerrijts Crol, haar overleden broeder.   ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

 

Holle Obbis voor heem en mede erfg van Obbe Syurdts,  CONTRA  

Aucke Galtses, en Claesien Gerrijts e.l.; en voor Antie Gerrits alsvoren erfg van Gerrijt Gerrijts 

Crol en Lijsbet Luitiens dr.  ...niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

49. 

Adriaan Cuick, oud burgemr der stede Franeker;  CONTRA Cornelis Jan Tyerks aan St Anna 

Parochie; voor hem en voor Tyerk Jans zijn broeder.  Leeg. 

 

Joost Harmens op de Leye,  CONTRA Jan Gerrijts en Simon Seerps als voogd van hun e.h's; 

en Pieter Adriaans als cur over Simon en Andries Seerps alle erfg van Seerp Andries.  

.... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

Worp Peima voor zich en Hessel Syurds als volm. en kerkvoogd van Ternaard;  

CONTRA Lykle Eylards,  

HET HOFF cond de gereq. te gedogen dat de affmetinge van den landmeter volgende de acte door 

partijen ingewilligd, gedaan effect sorteren,of anderzins tot gedaagdes kosten een nieuwe 

affmetinge en scheidinge toe te laten, onverkort melioratien etc... en de geapp mede in de helft van 

de kosten. 

50  

23 mei 1609. 

Jan Jans en Rein e.l. te Surhuizum;  CONTRA Uwe Wierds te Buitenpost.  

 

Jelke Gerlofs Solde ?; poorter der Stede Amsterdam; als v.v Anna Jacobs dr zijn huisvrouw; en c.d.r 

voor Wijbe Lamberts te Franeker; als v.v. Sepck Jacobs dr zijn e.h.; Steffen Olpherds te Paesens 

vanwege Auck Jacobs dr; zijn wijff en en mede voor Rints en Ids Auke dr; alle kinds kinderen en 

erfg. Van wln Ids Brunia ? weduwe van Ebe Alles.  CONTRA  

Jacob Dijurres te Steens, v.v. Trijn Romke dr; Jan Simons v.v. Tet Romke dr; Cornelis Edes als v.v. 

Eelck Romke dr; zijn huisvrouw; en Syuck Frans als voorm over de jongste weeskinderen van 

Romke Tyepkes, allen erfg van de vs Romke hun vader.  

HET HOFF ord partijen te compareren voor de Comissaris......POINCTEN: 1. Aan wat crediteuren 

Ids Brunia geprefereerd wordt, gehad te holden betaald te zijn, en tot wat somme en te produceren 

de quitantien. 2. Oft de schulden betaald zijnde overgebleven penningen zijn en zo ja, aan wat 

personen deselve op intressen gesteld zijn. 3. te recouvreren de proclamatien of extracten uit het 
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proclamatieboek, van Do dl W-zijde der Pasens, van verkochte landen bij of omtrent de landen in 

questie  van 1586. '87 '88 én 89.  

51. 

Anna Edse dr, nagelaten wed van Ryurd Frans;  CONTRA Harmen Jacobs ged en Tseetske 

Douwe dr als wett. voorst. van haar kinderen bij Gerbrand Gosses.  

HET HOFF verklaart de opsegginge wel gedaan te wezen, en cond de ged onder de presentatie van 

de impetrant van de gevoegden en de gedaagde te willen refunderen wes liquijd mach zijn, ende 

nopens het illiqua..? t stellen genoegzame borgen, de landen ten processe geroerd, te ontruimen, en 

de impt te laten volgen en te betalen alle schaden en interssen..... etc.  

 

Wijbe Jans, geresumeerd de proceduren van en bij Anna Wijbess zijn dochter   CONTRA 

Tomas Jurgiens.  HET HOFF  In..... de dotatie ende kosten van de kraam, in de vs somme 

geroerd, met de interessen vandien, ter fine van 307 c.gld; ordonneert dat deselve finen haar 

voortgsng zal hebben, ... en in de kosten tot s'Hoffs tauxatie. 

 

Popcke van Montsma te Utrecht, hem sterkmakende en caverende de rato voor zijn zuster, Jfr Rints 

Montsma, en broes en zusters, als erfg van Folkert Monsma.  CONTRA  

Peter Roeloffs, Secretaris van Frewerderadeel;  HET HOFF cond de gedaagde te gehengen en te 

gedogen dat de 200 c.gld ten processe geroerd na expiratie van zijn jaartallen zullen worden 

gededuceerd, en affgetogen in de penningen, die volgens de tauxatie bevonden zullen worden den 

ged. op zijn zoon te competeren, van de impetrant; van de huizinge, berg ende schuur; den 

gedaagde toebehorende, en op des impt landen staande, en om redenen compenseert de kosten. 

52. 

Wijbrand Goijtsens voor hem en vanwege Tyamck Remcke dr, als dr. bij Magdalena zijn e.h. 

echtelick geprocreerd; en caverende de rato. CONTRA Gerben Wijbes, volm van de Gemeente 

van Boornbergum; in dezen vervangende ? Jacob Pieters gewezene kerkvoogd. Aldaar. 

HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, d.d. 17 dec 

1600. .... 

 

Jacob en Foppe Pieters, curateurs over de weeskinderen van Matheus Peters, geres. de proceduren. 

CONTRA  Duco Wibrands. ... niet bezwaard..... 

 

Wijbrand Uutses als man en voogd van Imck Jans dr zijn huisvrouw; en voor Arrien Jans zijn e.h 

broeder, en c.d.r  in conventie en in reconventie CONTRA Sibren Saekles te Itens, voor hem 

en zijn huisvrouw. HET HOFF cond de ged te gehengen en te gedogen dat de req. onder 

genoegzame cautie de restituendo indien zulks namaals bevonden zal mogen worden, lichtende de 

penningen staande onder Lieuwe van Jukama, Rd Ordinaris; en verklaart de req. niet ontvangbaar;  

 

Bij volgende pagina: 

oft de 5 pondemaat in de scheidinge tussen Wolter en zijn mede erfg. terecht te zijn? Wanneer de 

rekening en het accord voor de Nederrechter is gesteld, en wederomme de schuld in reconventie 

geëijscht, ten tijde van het vonnis, niet mede oft alles Auke Waites dr erfg. zijn vrij heer (Huur?) 

53. 

Willem Arriens burger en Glaesmaker in Leeuwarden; impt CONTRA Hessel van 

Feitsma, en Barteld van Douma als v.v. Saapck van Douma als erfg. Van Fraau van Douma.  

HET HOFF cond. Hessel v. Feitsma te betalen de helft van 96 c.gld en 6 trs; met schade etc... 

 

Pybe Wpkes te Buur, als cur o.d. weesknn van Hette Claas, bij Rints Poppe dr; in die qual erfg van 

Claas Sibrands,  CONTRA Reme Feike dr wed van Simon? Gerbrans, tot Boxum, voor de 

kinderen bij de vs Simon  HET HOFF cond. de ged. te betalen de somma van 200 g.gld; met 

schaden etc.....  

Geheel doorgehaald:  

Jacob Jans tot Engwyerum,als m.e.v van Trijn Eye dr; zijn e.h  CONTRA 

Jetse Claas voor hem en als cessie hebbende van Rins Wolters, Eyes wed; aldaar, en Jetse als voogd 
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van Sibrich Wolters en mede het recht hebbende van Anna en Aelke Wolters; zijn huisvrouw 

zusters. impt in reconventie.  HET HOFF verklaartde impt tot zijn aandeel in de vier pondematen 

binnendijks niet ontfangbaar; en om redenen compenseren de kosten; en belangende de 5 

pondematen buitendijks  en in reconventie.... voor de Commissaris die hun zal verenige indien hij 

kan, indien niet .... op zekre POINCTEN: 1. Van wien Ighe Hesseligha de 5 pm in qlt gekocht heeft, 

en de kooptitel te recouvreren; 2. Wanneer Ighe Heslingha de twee koeijen ontvangen heeft; ende 

hoeveel jaren hij die gekoft hadde doen hij de twee koeijen ontving 3. Van wie Ighe Heslingha de 

vijff pondemaat gekocht heeft? En de kooptitel daarvan te eisen. 4. Wat Ighe Heslingha oft zijn 

nacomelingen daarvan jaarlijks te huur hebben genoten? 5. Hoe veel jaren huur Heslinga ten achter 

waren doen hij de koeijen van Walter Eyes ontving. 6.( Ingevoegd van vorige pagina: ) Oft de 5 

pondemaat in de scheidinge tussen Wolter en zijn mede erfg. Gerecht te zijn? 7. Wanneer de 

rekening en het accord voor de Nederrechter is gesteld, en wederomme de schuld in reconventie 

geëijscht, ten tijde van het vonnis, niet mede oft alles Auke Waites dr erfg. zijn vrij heer (Huur?) 

54. 

Jan Aeuckes, grietman van Lemsterland, in de naam van de dorpen Eesterga, Follega en Lemmer.  

CONTRA Alle Baukes als volm van Oosterzee, en Jan Gelis Secr van Lemsterland; en 

volmacht van het dorp Echten.   IN Factis. 

27 mei 1609. 

Johannes Martens, Mr Frans Jans cur. over Sibrand Rienks, voor hem en als proc. hebbende van 

Marten Dominicus, en Cornelis Breucxma, en Johannes Martens, cur over de knn van wln Job 

(Geb?)Rienks, bij Cornelis Spannenburg getogen, impt. CONTRA Edsart van Grovenstins, 

grietman van Menaldumadeel; onder hypt van goederen voor Laurens Baards, cum uxore.  

HET HOFF  verklaart de zate ten processe geroerd, voor de impt achterwezen, speciaal 

gehypothekeerd, en Hebbe Feddes en zijn huisvrouw genoegzaaam, gediscussieerd en dienvolgens 

cond de interventeurs de impt te betalen 400 C.gld als reste van de termijn van 1605. in een partije 

en 700 c.gld vanwege de termijn lestleden, verschenen in een ander partije, en nog 595 c.gld meye 

aankomende te verschijnen, onder deductie van hetgene bij de interventeurs volgens zijn aeff.... 

vanwege de schuld van rienck Martens van wijlen Wijbe Johannes betaald is; of andersins te 

gedogen dat de zate bij de impt verkocht wordt; om haar achterwezen.....etc... 

 

Dr Lambertus Adius als man en voogd van Hylck(e) (= Heiltje) Douwe dr. in die Qual erfg van 

Elisabeth  Godefridi die cessie hadde van Ida, Jan Groens wed. en mede voor hemzelve,  

CONTRA Botte Scheltes en Eelck Doecke dr  burgers in Leeuwarden.  

HET HOFF cond de gedaagde om aan de impetrant onder deductie bij hem gepresenteerd, te 

betalen de somma van 200 c.gld; en nog 37 c.gld , met schaden... etc.... 

55. 

Mirck Kempes Req.  CONTRA Holle Syurdts voor hem en als volm van Coop Gerrijts en zijn 

e.h. HET HOFF cond de ged de resterende kooppenningen van de landen en de huizinge in 

handen van E. v. Haringsma te consigneren; en te gedogen dat de penningen na inhoud van de 

uitspraak van preferentie aan de geprefereerde crediteuren onder genoegzame cautie werde 

uitgekeerd. En in de kosten..... 

26 mei 1609. 

Andries van Hiddema v.v. Aelke van Galema,  CONTRA Focke Jensma vanwege Tiets 

Hotsma zijn huisvrouw,  IN Factis. 

 

Lambert en Sipcke Aarends en Gerijt Martens als man en voogd van Nies Aarends, en Peter Everds 

als man en voogd van Lijsck Aarends,   CONTRA Trijn en Jut ? Aarnds .  In Factis. 

 

Dezelfde eisers CONTRA Dezelfde gedaagden IN Factis. 

56. 

29 mei 1609. 

Abbe Sakes en Hilck Peters dr.  CONTRA Mr Jan Hiers, Chirurgus  binnen Leeuwarden en 

Maike Tyards zijn huisvrouw;  ...niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 
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Regnerus Accronius en Doed Joachims dr e.l     CONTRA     Jacob Nolles.. niet bezwaard......... 

 

Mr Henricus Regnerij, burger en postulant binnen Leeuwarden;  CONTRA 

Haits Dirks meullenaar tot Mariengaard ged. HET HOFF gezien de citatien verklaart de 

gecontumaceerde (en ged) houdende de obligatie d.d. 10 okt 1601 voor bekend, en een andere van 5 

okt lestleden, voor bekend, cond de ged de impt te betalen 20 g.gld en 19 ggld en 7 strs te betalen ... 

 

De oldste kinderen van Dr. Jan Loo voor hem gesterkt met Martinus ten Hoor, hun cur lit CONTRA 

Sicke Syurds van Arum, vendrich en Syurd Seerps Donia schrijver van de hopman Frans 

Cammingha ged en gec.  Het Hoff gezien de citatien verklaart de ged contumax, en houden de 

obligatie van 6 nov 1607 voor bekend, cond de ged te samen en elk voor het geheel aan de impt te 

betalen 500 c.gld met schaden etc.... 

57. 

Imke Douwes, Nom Ux. En Hotse Sibes nom. matris, Trijn Luiwe dr en Jacob Benkes als last 

hebbende van de erfg van Jelke Harmens,  CONTRA Tyard Lyuwes Fons, gereq. 

HET HOFF gezien de citatien verklaart de ged. contumax, en cond de gereq. Te gedogen dat de req. 

In de possessie werden gesteld van de landen en goeden voor haar quote onder referte aan de 

sententie van de 27 okt lestleden; en cond alle beletselen kosteloos en schadeloos af te doen..... 

 

Jacob Jans tot Engwierum als m.e.v van Trijn Eye dr. zijn huisvrouw, en c.d.r onder verband van 

goederen in conv. En en reconv. CONTRA 

Jetse Claas als v.v. Sibrich Wolters, -- vrijwel gelijk aan een vorige doorgehaalde zaak, vervolg met 

“POINCTEN: 1. van wie Ige Heslingha de 5 pm gekocht heeft; 2, Wanneer Ighe de 2 koeijen 

ontvangen heeft; en hoeveel jeren hij de gekocht had toen hij die ontving? 3. Van wie Ighe de 5 

pondematen gekcht heeft.( blz 58) en de koopschat daarvan te eisen. 4. Wat Heslinge of zijn 

nakomelingen daarvan jaarlijks te huur hebbben genoten. 5. Hoeveel jaar huur Heslingha ten achter 

was. 6. Oft de 5 pm in tijden van de scheidinge tussen Epe Wolters en zijn mede erfgenamen niet 

mede gerept zijn. 7. Wanneer de rekening en het akkoord voor de Nederrechter is geschied.? Ende 

waarom deze schuld in reconv.  ..... oft Aelke en Anke Wolters dr geen erfg zijn?  

 

30 mei 1609. 

Hylck Gale dr wed Johannes Sickes, voor haar en haar zoon, Req.  CONTRA 

Jan Roleffs en Jan Jans vanwege hun huisvrouwen. ... voor de commissaris POINCTEN: Oft wijlen 

Syerck en Mielke Dyurres van......  als in genot waren van Groot en Klein Mollema gehad hebben.  

2. Item. Hoeveel elx; 3. Oft de gereq alle landen van Grotewierum en van groot en Clein Mollema 

besitten en door wat titule?  

59. 

Jan Aueckes als volmacht van Lemmer, Eesterga en Vollega; CONTRA De volm. van 

Leeuwarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem , Doniawerstal, en de stad Bolsward.  

HET HOFF verstekt partijen van vordere getuigen salff wes binnen twee weken naastkomende 

ingebracht wordt. In 14 dagen in state van wijzen te brengen.... 

 

DE EERSTE RECHTDACH NA PINGSTEREN AO 1609 IS GEWEEST DEN 20 JUNI . 

Sibrand Wopkes req,  CONTRA  Houck Wopke dr.  ... ontsegt de req het 

verzoek... 

21 juni. 

Hinne Syurdts  CONTRA Taed Haeie dr... 

.. zijn produktie te mogen doen de eerste dag na de grote vakantie.    

23 juni 1609 

Wijbe Pieters , impt CONTRA    de erfg. van Jan Loo. 

..... rejekteert de exceptie, peremptoir te antwoorden. 

60. 

Cornelis Dirks op de Ruigewaard, impt CONTRA Wilke Tijesses en de gem erfg van Joris 

Adriaans, en Martien Aerts dr e.l.; in leven e.l. In Factis.. 
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Trijn Auke dr wed. Jan Dolwagen, voor haar en last hebbbende van Tyemck Jans haar dr. bij de vs 

Jan getogen;  CONTRA Jouke Joachums grietman van Smallingerland, als cessie hebbende 

van de erfg van wijlen Gerbe Wijbes ged. in conv en eiser in reconv. 

HET HOFF cond de ged de impt te betalen 270 c.gld met schaden en interessen, Verklarende de 

impt vanwege haar dochter niet ontvangbaar.... en in reconventie recht doende te compareren voor 

de Commissaris van den Hove..... 

27 juni 1609. 

Halbe Jurgiens tot Steens, Req.  CONTRA  Uulck Jurgiens wed van Gerben Wijbis, te 

Boornbergum;  .... niet ontvangbaar, in de kosten en in reconventie de gereq. aan de req. te 

betalen 512 ½ g.gld op meije annis 1605. 06, 06, 08, en 09 , telkens de vijfde part...... 

(61) 

Aesge Rabodus, burger in Leeuwarden,  CONTRA Frans van Cammingha  en dr Albert 

Monichuis, en Jfr  Saepck Cammingha wed Joost van Ockingha, te Burchwert; mede 

bewindhebberse van het sterfhuis van Wijtse van Cammingha,  

HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, .... de huizinge nog eenmaal over de 

kerk en het gerecht zal worden gproclameerd, op 12 seprt eerstkomende, ....etc.... 

 

Buwe Sickema req.  CONTRA Lou Thomas,  .... de req te antwoorden binnen 8 dagen.  

29 juni 1609. 

Harmen Harckes in conv. en in reconv. CONTRA Ebe Everts Boner, ged. en 

gecontumaceerde. HET HOFF cond de gedaagde om de impt ter zake van injurien te betalen de 

somma van 64 g.ggld. En de impt voorts niet ontvangbaar; in reconv. evenmin ontvangbaar.  

62 ` 30 juni 1609 

Cornelis van Aengium en Sixtus Peima, adv v.d Hove, als last en proc van de gemeene crediteuren 

van deselve Cornelis en zijn huisvrouw.  CONTRA De Ged. Staten van Frld; als 

gesuccedeerd in de goederen van de kloosters, en het recht van het klooster Betlehem.  

..... te procederen tot scheidinge en delinge van Rhala zate, en de req daarin hun aandeel toegedeeld 

en geadsigneerd, des dat de geappelleerde op dezelve zate en landen in het geheel salf recht te 

blijven een tonne butter jaars  daaruit te ontvangen. En om redenen compenseert de kosten.  

 

Harmen Aaldriks tot Emden en Epo Jans Barelts tot Aengium, voor hen en de mede erfg. Van Pieter 

Henricx Hesop, en c.d.r CONTRA Metke Alle dr de wed van de vs Peter Hesop. 

.... dat de req werde gesteld in de vrije possessie van de goeden en erfenis van Pietrick Hendriks 

Hesop ... en de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

 

Jfr Swob Roorda CONTRA  Jfr Elisabeth de Burggreve  te Terkaple  IN Factis. 

63. 

Tseetske Agge dr op Tzerckgaast, met advijs van Auck Syurdts dr haar meuije,  CONTRA 

Ocke Jans te Tjerkwerd, ged.  Cond haar, ged om haar te laten authoriseren tot voormomber 

over de impt en haar goederen. 

 

Trijn Jans dr wed van Remer Doitses burgemr te Staveren, als moeder en wett. voorst. Over Doitse 

Remers, haar zoon, en onder ben S.C. Vell. van Rennertien Remers haar dochter  

CONTRA Tonis Rutgers mede burgemeester der Stad Staveren,   HET HOFF cond de ged  hem 

te laten authoriseren over Doitse en Reinertien Renners dr. ..... 

 

Jfr Rieme van Galema, e.h van Eernst van Grovenstins haar man,  CONTRA 

Jfr. Foeck van Galema, e.h van dr Lelio Lyklema, Rd. ord. Als mede erfg van wln Seerp van 

Galema, in leven Grtm van Baarderadeel; en Jfr His van Botnia.  ... niet ontvangbaar...... 

64. 

Evo Allema, proviandmr op Coevorden. CONTRA Lyuwe Boeles secr van Achtkarspelen 

en Anna Lyuma e.l. HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe 

sententie recht doende verklaart de appellant tot het meer in qualiteit gerechtigd, te wezen dien -
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volgens cod de app orig. om de appelllant om de landen onder prsentatie ten dage bij hem gedaan, 

te laten volgen met fruchten en profijten, etc.... Ordonnerende de Proc. Gen het. proces na hem te 

nemen  ende het recht van de Heerlijkheit te waren, .. en compenseert de kosten.... 

 

Douwe Abbes tot Collum, als erfg. Van Taecke Abbes, zijn wln broeder,  CONTRA 

Catarina Aysma als oudemoeder en wett. voorst. Syurd Rijspens, res de procceduren bij wln 

Syurdke Baards overleden moeder gsustineerd.en Frans Ubles Baard.  IN Factis..... 

 

Gatse Pieters tot Worckum, als m.e.v Taed Sicke dr, zijn huisvrouw en c.d.r.  CONTRA 

Reynsch Ids dr wed Jan Syurds, in den dorpe Nieuwland.  HET HOFF taxerende de schaden etc tot 

368 g.gld; en 25 strs; dat de vs. fine haar voortgang zal hebben, onder deductie.... en comp de 

kosten 

.65.  3 juli 1609. 

Jan Pieters en Rixt Jacobs dr  aan St Anna Par.  CONTRA Cornelis Cornelis en Willemke 

Jacobs dr., te Mariengaarde. ... te namptificeren 50 g.gld en nogmaals 50.  

 

Auck Tyalles Epema wed Hessel Johannes te Bolsward,  CONTRA Gerrijt Pieters aldaar.  I.F. 

 

Gerrijt Aukes mr timmerman te Harlingen  mede cred. Van Syts Pieter te Dijksterhuizen.  

CONTRA Claas Douwes Goldsmid. In Leeuwarden. Om de gereq mede te admitteren in cas 

van preferentie ....  ? 

 

Hessel Foppens Notaris, CONTRA   Dirck Allards binnen Leeuwarden.   .... niet bezwaard... 

 

Geeske Lambers  CONTRA Worp Peima, ged en geappelleerde.  IN Factis. 

66. 

Ints Jeyps wonende op der Bandt, CONTRA  Tieed Douwe dr tot Longerhou, .. niet ontvangbaar.... 

 

5 juli 1609. 

Pier Idses te Huisum, impt CONTRA  Epe Jetses en Pieter Jans, als cur o.d. weesknn 

van Tyard Jetses en Grietke Sytses. .... niet bezwaard...... 

 

Anna Jans dr wed Jelke Abbes, te Roordahuizum, als mede erfg van haar twee kinderen Bets en 

Wijb.  Impt. CONTRA Rienck Doitses te Friens, als m.e.v. van Trijn Jelle dr; zijn e.h.; Wijbe 

Frericx tot Jorwert, als m.e.v van Griet Jelle dr; en Gerrijt Jans als vader en wett. voorst van zijn 

knn bij Marij Jelle dr.    HET HOFF houden de proc aan des applt's zijde voor geconcludeerd 

rejekteert de exceptie en peremptoir op de eis van de impt te antwoorden. ... tot de principale sake... 

 

Jeldu Renkama wed Aarend Piters, geass met Woeke Walpart haar zoon, Ints Doede dr wed van 

Jorrijt Doecke dr. als moeder en wett. voorst van de kinderen bij de vs Doecke. In factis.  

67 .    6 juli 1609. 

Sipcke Epes Hellingha als curator over Aafke Douwe dr Metsma, deass met deselve  CONTRA 

Peter Jans te Hempens,    HET HOFF geliquideerd en gecompenseert hebbende de uitgave tegens 

de ontvang, verklaar re gereq en res in reliquijs te blijven de somma van 808 g.gld; met schaden etc 

en dat de vs fine haar voortgang zal hebben; ... voorts niet ontfangbaar;  

 

Balling Thomas tot Morra; met cons van Theunis Ballings zijn vader;  CONTRA  Sibren 

Hoeckes tot Lyussens, als voorst van Frouck Sibrens zijn dochter, bij Sijts Siberens echtelijk 

getogen. En c.d.r wegens minderjarigheid van Frouck. 

.... niet ontvangbaar..... 

 

Gerrijt Allerts cipier,  CONTRA Uwe Wierds te Buitenpost caverende voor Egbert Carstes .  

.... voor de commissaris die hun zal verenigen, indien niet hem informeren op de faicten.... 

68. 
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Eets Ete dr voor haar en haar zuster, te Harlingen als erfg. Van Ete Etes, hun vader. CONTRA 

Sijouck Peters dr wed van wln Seerp Bockes te Arum, Rintse Douwes te Tsummarum, als m.e.v 

van Imck Seerps dr; en bocke vs voor Anna Seerps zijn huisvrouwen zuster, en Harmen Pieters, 

backer aldaar en c.d.r voor Claas Pieters zijn broeder.   HET HOFF onzegt de impt het verzoek en 

cond. haar in de kosten. 

 

Uwe Wierds in Buitenpost  impt CONTRA Wate Harkema.  

Het Hof cond de gedaagde om de impt te betalen alle penningen als de impt als borge voor de 

gedaagde aan den landschappe betaald heeft; met schaden etc.... ; en belangende de resterende 

onbetaalde penningen waarover hij geexecuteerd wordt  costeloos en schadeloos of te doen.  

Reserverende neffens zijn actie 421 car. Gld 18 str en 13 penn. En compenseert de kosten. 

69. 

Dr Wilhelmus Velsius als cur over Agatha Velsius, als erfg. van dr Johannes Velsius, haar vader en 

Anthonis Mol als last en procuratie hebbende van Jfr Imck van Gel wed. van de voorn. Joh. Velsius.  

CONTRA Frans van Cammingha als erfg van Sibrant van Cammingha, en med erfg van zijn 

zuster, Dr. Theodoretus, koper, en Saepck van Cammingha wed Joost van Ockingha, als 

bewindvooerders van de goederen van wln Wytse van Cammingha.    HET HOFF  adproberende de 

besognen interponeet decreet dat de koop van de koegangslanden nog eenmaal geproclameerd 

zullen worden op de 28 nov eerstkomende.... en kosteloos en schadeloos aff te doen. 

 

Johannes Sytses postulant voor het Gerecht van Gaasterland,  CONTRA 

Rein Wypkes te Balck, geintervenieerd hebbbende voor Gatse Mircx, aldaar.  

HET HOFF  doet teniete het vonnis van de Nederrechter; en verklaart de geapp. met zijn presentatie 

in de dupliek gedaan te mogen volstaan; en om redenen compensert de kosten.  

70.  7 juli 1609 

Fonger Feites te Balck dijkgraaf, voor de erfg van Feite en Anne Ferck zn.  CONTRA 

Anke Fedde sr. Gereq.     HET HOFF liquideert de huren van de halve zate land, en taxeert de huren 

van de jaren beginnende 1593; en aprilis 1605 ter somma van 251 C.gld en ordonneert dat de fine 

ervan haar voortgang zal hebben, onder deductie van wat de Req. voor de halve zate te laste komt, 

van de 77 c.gld van de schattinge, sedert de 1 nov 1574. en aug 1586 gevallen, en de kosten daaraan 

gedaan volgens de quitantien... compenseert de kosten.... 

 

Intse Douwes te Winsum, als vader en voorst van zijn knn bij Auck Douwe dr ; en erfg van Trijn 

Claas dr  CONTRA Taecke Douwes te Tzummarum.  IN factis 

 

Jfr Helena van Stakenbroek e.h van Frederik van Horen, gass met deselve.   CONTRA 

Jfr Susanna van Meckmans wed van Horion.   HET HOFF cond de ged de impt 300 gld alreeds 

verschenen en voorts gelijke driehonderd guldens nog te verschijnen, zal laten volgen met schaden 

etc.... onverkort de gedaagde haar recht neffens haar pretensien jegens haar zoon, Fredericq van 

Horion, en de defensien ter contrarie....   

 

De gasthuisvoogden binnen Leeuwarden, als cessie hebbbende van Syts Ale dr;   

CONTRA Geheel doorgehaald en laten staan alleen: Janke Buwes,  HET HOFF cond. de ged. 

te betalen de somma van 200 g.gld;  en de impt verder niet ontfangbaar 

71. 

Claes Syoukes Applt;  CONTRA Jan Gerrijts voor hem en als voogd van Willemke Em (Ewe?) 

dr zijn huisvrouw; IN Factis. 

 

Aucke Wopke dr wed Henrick Willems. CONTRA Schelte van Aebingha. 

HET HOFF tauxeert de qualiteit des impt landen in de zate Cleyterp, groot in de metinge bij de 

commissaris van den Hove gedaan, 74 pondematen, 3 einsen 8 roeden en 4 voeten, tot 34 

pondematen en der gedaagde tot 30 pm. En 6 einsen. Ordonnerende dat de executie van de vs fine 

tot deselve landen en grotigheid, haar voortgang zal hebben, des dat de triumphant op zijn landen 

allene zal dragen 12 g.gld jaarlijkse renten, ende parten en voorts naar de ordonnantie alzulke renten 



740  

en lasten als in de vs zate Cleyterp zijn liggende. Onverkort de rechten van de andere eigenaars, en 

om redenen compenseert de kosten.  

 

Pieter van Walta, triumphant,    CONTRA  Anne Claas te Wyewert, voor hen en de knn. 

HET HOFF cond de gereq. met Aesgema zate te Wieuwerd gelegen over hoog en leeg bij de 

scheidinge en delinge te laten volgen sevende halve pm; twee pondematen, van Gale Galema 

gecoft; met fruchten etc....; met nog Anna Claas dr aanpart van 5 pm; en 3 einsen in wandel 

verkregen, des dat de req. weder bekome zijn landen, in “not”wandel uitgedaan, ord. dat de vs fine 

tot de executie haar voortgang zal vinden, en ord. de ged. zijn oppositie kosteloos en schadeloos af 

te doen. Verklarende de req. tot de vordere landen van de 5 pm 3 einsen de kinderen van Claas 

Ulpherts toebehorende, ende van Tyetske Tyerks dr als moeder van de vs kinderen ontfangbaar; 

alsmede tot de 2 pm van Ryurd van Jukama, en Bocke van Humalda, als voorst van haar kinderen 

respectieve gekocht, niet ontvangbaar. En compenseert de kosten. 

 

Gerben Simons, applt;  CONTRA Cornelis Edes Feitema;  In factis.  

72. 

Syurd Coenders    CONTRA  Aarend Martens;  In Factis. 

 

Johan van Hettingha, Grietman van Baarderadeel;  CONTRA Julius van Botnia te Franeker. 

........  niet ontvangbaar..... 

 

De gedeputeerde Staten van Friesland, intervenierende voor Gerrijt  Laurens en Kempe Wierds, 

meyers van Veenklooster.  CONTRA Bocke van Feitsma Grietman van Kollumerland en Nw. 

Kruisland, ratione officij;  HET HOFF doe te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe 

sententie verklaart de eis en conclusie voor de Nederrechter genomen niet ontvangbaar.  

 

Seerp Hillebrands tot Marrum; en Willem Jans tot Oosterend, als voorm over Douwe Rij( )skes 

weeskinderen, en Reinsch Jelke dr e.l.;  CONTRA    Jets Orks dr e.h van Sipke Sytses te 

Cubaart; en Orck Feites as cur. over de vs knn; en Sipcke Sytses in diens plaatse. Als cur lites van 

Jets Orcks dr bij Hans Backes in echte getogen. HET HOFF verklaart de eis en conclusie 

tegens Jets Orks niet ontvangbaar; en cond de impt in de kosten; En cond Sipke Sytses, de impt te 

betalen de somma van 150 g.gld met schade en interessen, onverkort hun rechten tegens Bauck 

Hans dr; .... 

8 juli 1609. 

Menso Gratema sampt Gertien Jans dr.; e.h van de burgemeester Jan Willems en Erasmus Grijff 

met de andere crediteuren van Ryurd Ockes en Rixt Montes. CONTRA  

Gerbrand Dyurres en Botte Hankes, quo ad divisionem, over wijlen Goslick Meinerds wezen, Ate 

Sickes c.s.; alle erfg van Sicke Tyallings en in die qual mede caverende voor Upko van Burmania 

vanwege zijn huisvrouw en haar andere zusters en broeders, als erfg van Rienck Cammingha.  

HET HOFF cond. de gereq. te gehengen en te gedogen dat de executie van de vs fine onder de 

gepasseerde deductie haar voortgang al hebben, tot alzulke fine van de geëiste 1600 g.gld; en 

alsnoch zal zijn tot betalinge van de Req. voor zevele deselve zijn geprefereerd, voor Beencke  

Gabbis en Gabbe Jans, en hun huisvrouwen, onverkort niettemin haar .... tegens Gabbe Jans in qlt; 

en om redenen compenseert de kosten. En nopens de boelgoedspenningen ordonneert partijen 

wederom te compareren voor de commissaris die met overroepinge van Simon Nijenhuis, gewezen 

secretaris van O-Dongeradeel, daar aff beholdelijk hij d'acte sal maken ende in den Hove rapport 

doen, om na behoren gedisponeerd te worden.  

 

Hans Johannes  CONTRA Oene Aesges;  in factis. 

74. 

Doitse Hotses en Buwe Wytses als kerkvoogden van den dorpe Nieuwland, impt in conventie en 

ged in reconventie, CONTRA Allard Clant, burgemeester der stede Campen, als broeder en 

als procuratie hebbbende van Jitske, Botte Clant zijn zuster, wed van wln Geert Foste ??   IN Factis. 
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10 juli 1609. 

Elisabeth Versteveren voor haar en de kinderen bij Jelmer Jelles in echte getogen; erfg. Van Maike 

Jelmers haar respectieve dochter, impt in conv en ged in reconventie.  Te compareren voor Sakema, 

... geen poincten.... 

 

Tiete Van Popma, CONTRA Juke Martens en Jouke Heres, in Warrega en Melis Dirks tot 

Genum;  HET HOFF ord partijen te compareren voor de commissaris.... POINCTEN: Oft de 

ged en hun voorzaten eigenaars zijn van Polsma (Poelsma?) Zate tot een andere laan jonge swanen 

te jagen ende vangen op Jornahuistera zate, oft Polsma meer gerechtigd te zijn dan die in Polsma 

reed op't land in't gebl...  zijn. Ende dat op Polsma Reed oft land omtrent het vs meer nog alle jaren 

een toom oft meer jonge swanen uitgebroed worden. 

75. 

Agniete van Gel wed van Melchior Clant in leven predikant op Goingarijp, als moeder van Anna 

Clant haar dochter, geass met mr W... van Gel haar broeder.   CONTRA  

Pier Peeckes in Goingarijp. HET HOFF  cond de gedaagde om zij actie van trouw gepretendeerd 

tegenover de voornoemde Anna Clant te insisteren binnen drie maanden naastkomende, bij gebreke 

van dien de selve tijd verstreken te zijn, interponeert hem perpetuum silentium, en cond de ged 

mede in de kosten van de proceduren. 

11 juli 1609. 

Metke Alle dr wed van Peter Henricks;   CONTRA   Harmen Aeldricks burger te Emden, en Epo 

Jans Barels te Aengium, voor hem en de erfg van Pieter Hesop, c.d.r en onder hypt van goederen. 

HET HOFF condemneert de ged. om de req. te laten volgen de helft van alle alsulke .....  staande het 

echte tusschen haer ende Wln Piter Hesop haar man gevallen, met schaden etc.....  en compenseert 

de kosten.  

De zelfde eiser Tegen   Dezelfde gedaagden;     HET HOFF cond de gereq om de ged. 

alle achterstallige renten volgens de rente brieven bij Pieter Hesop nagelaten bij Ulenburg, Rd Ord 

mede beholden werden, en de oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

76. 

Dr. Focko Feickens,    CONTRA Douwe Nijenhuis exc.  

Rejekteert de exceptie,.... cond de ged de artikelen te beantwoorden.... doch te gebruiken de 

middelen tot exceptie... 

 

Jenke Jenkes tot Bergum, aplt    CONTRA   Syurd Barends en Ida Jacobs dr e.l in de Langeswagen.   

In factis binnen 2 maanden peremptoir 

13 juli  

Trijnke Lamberts dr wed van Buwe Claaszn Sickema binnen Leeuwarden; voor haar en haar kind. 

CONTRA Douwe Saskers voor hem en als v.v. Hil Pieters zijn huisvrouw.  IN Factis. 

 

Folkert Johannes tot Langedijke, CONTRA Henrick Barends te Oosterwolde.  IN Factis. 

 

Oedske Folkerds wed van Gyalt Emkes in de Drachten;  CONTRA 

Minnerd Emkes voor hem en als voormomber over Emke Lyibbes (!) en Minnerd Alis als man en 

voogd van Syouck Lybbes als erfg. Van Lijbbe Emkes.  IN Factis. 

77. 

Peter Sipkes, rentmr der stede Staveren, triumphant en impetrant,  CONTRA  

Seds Repke dr e.h van Wijger Hardomans, met cons van deselfde.  IN Factis. 

 

Ide Everds te Amsterdam vanwege zijn huisvrouw, mede erfg van Hans Jans in leven factoor 

aldaar;  CONTRA Frans Ewouts van Os en Anna Sipke dr. geapp. IN Factis. 

14 juli 1609. 

Sasker Jacobs te Leeuwarden, als volm. en conjuncta parsona van Tseets Epe wed. van Schelte 

Salvius.  CONTRA Barbara Martens dr  erfg. Van Epe Scheltes tot Bolsward.  IN  Factis. 

 

Claas en Steven Stevens te Dokkum,  CONTRA Steven en Cornelis Willems.  
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HET HOFF  ord partijen te compareren voor de commissaris ...... POINCTEN... 1. Waarom het 

Intendit van en 22 mei 1591 bij den Hove getermineerd, niet op de naam van Willem Stevens de 

olde als curator, maar op de namen van Willem en Peter Lyuppes als naastebloed is aangesteld. 2. 

Hoe na Peter Lyuppes en Willen Stevens dese impt verzwagerd zijn.  3. In wat voegen waarvan, 

ende aan wien Peter Lyuppes de rekeningen den 31 juli 1599 gesloten, heeft? 4. Oft hij ook meer 

rekeningen gedaan heeft, en die te recouvreren. 5. Of Peter Lyuppes niet geauthoriseerd is geweest,  

en om de sententie van Willem Stevens te recouvreren.  

78. 

Tyaerd Fons Req.  CONTRA  Jacob Beenkes te Staveren;  ... voor de Commissaris; 

Poincten: 1. Van wat jaren de tauxatie in questie is specterende? 2. Wie de jaren gedurende de 

huren van de zaten ontvangen heeft. 3. Uit wat zate de 17 g.gld jaarlijkse rente gegangen hebben? 4. 

Bij wien en hoe deselve betaald zijn, gedurende de jaren waarvan de taxatie specteert? 5. Ende te 

recouvreren de brieven van de aflossinge der selven. 

 

Marten Joachims in de Kortehemmen, als voorm van de knn van Rintse Jans, CONTRA  

W(o)lter Jans te Makkinga,  HET HOFF gezien de citatien, verstekt de gedaagde, en houdende de 

brieven voor bekend cond hem de impt te betalen 50 g.gld; met schaden etc.... 

 

Douwe Poppes te Workum, als man en voogd van Douwe Wim? dr en volmacht van Anna en Hit 

Wim dr; zijn e.h zusters, en c.d.r onder verband van goederen;  CONTRA 

Quirijn Lyuwes, en Tied Fedde dr. e.l tot Hindelopen.  HET HOFF gezien de citatien verstekt 

de ged en houden de overgelgde  ( pag 79..) obligatie voor bekend, d.d. 15 febr 1607 cond de ged de 

impt te betalen 31 g.gld ....  

15 juli 1609. 

Eelke Rienks, de Joure, als voogd van Lijsbet Dirks, zijn e.h en als erfg. van Trijn haar zuster, 

CONTRA Mamme Everds als voogd van Syu Reiners dr zijn huisvrouwen broeder (!) In Factis. 

 

Sybrant Sytses     CONTRA Jelle  Broers, secretaris van Haskerland, en Jouke Hemmes, In Factis. 

 

Willem Egberts voor hem en vanwege zijn huisvrouw, req.   CONTRA Jan Jans voor hem en zijn 

huisvrouw. In Factis. 

 

Mr. Anne Cipriani, als last hebbende van Jacob Gerrijts, gred. Van Pieter Jans.  CONTRA 

Jan Jans, voor hem en als leg. adm. van zijn knn bij Bauckien Clase dr.  

HET HOFF    rejekteert de exceptie, cons de ged peremptoir te antwoorden.... en reserv. de kosten. 

80. 

Cornelis Jan Tyercks aan St Anna Parochie, voor hem en voor Tyerck Jans zijn broeder.  

CONTRA Adriaan Cuick oude burgemeester der stad Franeker.  

HET HOFF compenserende de ontvang met de uitgaaf van de rekening, bij de gereq. overgeleverd, 

cond daarboven de gereq aan de req. te betalen de somma van 216 c,gld. Met de interessen van die 

sedert allerheiligen 1607. en nog te verschijnen, onder deductie van hetgeen de req. nog te laste zal 

komen, van enige posten in de rekeninge gesteld, ordinerende partijen wederom te compareren voor 

Roussel, Rd Ord. Om hem te informeren en de Hove Rapport te doen, verklaart de req. overigens 

niet ontvangbaar.... onverkort zijn recht bij nieuwe instantie betreffende 200 c,gld resterende van 

800 gld sedert mei 1593 verschenen.   POINCTEN:   1. Hoeveel broods ten processe geroerd bij de 

backer is gehaald,  ten profijte van de 4 erfgenamen, van wijlen de debattanten en zijn huisvrouw, 

en hoeveel daarvan de debattanten ten laste komt. 2. Hoeveel kalksteen en arbeidsloon aan de 

debattanten onder .... is gelastiget, sampt advocaten salaris, en reiskosten om hun zaken gedaan, hen 

beiden in het particulier te laste komende, daaraff speciaallijck te recouvereren.  

( pag. 81..) 3. Hoeveel Barthel van Gotha, voor de twee wezen tijden tot Sp...elgeld heeft 

ontvangen, de beide debattante int particulier realiter (?). 4. Oft Pier Hettes, glaasmaker, genoten 

heeft enich geld, voor enige der debattanten glasen, en hoeveel; en alsmede oft deselve glasen bij 

consent , weten en wille van de debattanten gesteld zijn.  

82. 
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DEN 7E SEPTEMBER WESENDE DE EERSTE RECHTDACH NA DE GROTE VAVANTIE. 

 

Watse Douwes voor hem en als het recht hebbende van de kinderen van Doecke Tsummes voorts 

als principale executeur van wln Heyn Lyuwes testament; in conv en in reconventie.  

CONTRA Jan en Hessel Lyuwes tot Pingjum, c.d.r voor de erfg. Van Symon Lyuwes, en mede 

voor Meinerd Reins en de weesknn van Cornelis Reins haar zusters zonen, en ab intestato erfg van 

Heyn Lyuwes, haar broeder.  HET HOFF cond. de ged. haar gedane oppositie kosteloos en 

schadeloos af te doen, en te gedogen dat de verkopinge heer voortgang zal hebben, onverkort dat 

Anna van de gereformeerde kercke haar recht , zo zij vernemen zullen, en in reconventie niet 

onvangbaar en de gedaagden in de kosten. 

 

6 sept 1604. 

Hidke Hidde dr wed van Gercke Watses te Akkrum, CONTRA  Jaen Reins te 

Akkrum, en Melle Galis als m.e.v van Ida Claas dr,   Sibren Jans als m.e.v van Ida Foppe dr. en 

Sibren als het recht hebbende van Hessel Foppes, zijn huisvrouwen broeder, als cur lit over Trijn 

Foppe dr; mitsgaders N... ius Agricola, als cur lit over Syu Foppe dr, en Jaen Foppes sampt Jaen 

Bauckes voor hen zelven wonende tot Staveren; alle erfg. Van Hidde Jaens bijzitter van het gerecht 

van Utingeradeel.   Te compareren voor Sandio...... geen poincten;  

83. 

Doede Olpherds vanwege Rints zijn huisvrouw, c.d.r voor zijn broeders en zusters;  CONTRA 

Peter Stellingwerf als m.e.v. van Tyardke Feike dr; als volm van Lolke Feikes, en Tseets Feike dr; 

en als voormomber over Pieter Feikes weesknn. tesamen erfg. van Hidde Feikes.   IN Factis. 

 

Jacob Binkes te Staveren, als volm. van Thomas Jans, voor hem zelven; Aaff Jans dr. wed Henrick 

Cornelis, en Neel Cornelis dr wed en boelhoudster van Frans Jans, beide geass. Met Thomas Jans 

hun broeder, en zwager resp. en thamas vs onder hypt van goederen caverende voor beide weduwen 

en haar kinderen, poorteren der stede Amsterdam. Mediaten en immediate erfg van Dirck  

Hannema en Jacob Rennerds dr.  CONTRA Tyaerd Fons.  

HET HOFF verklaart de req. In hun qualitiet erfgenamen van wln Doecke Fons, en cond de geapp. 

Aan de req. de goeden zo roerende als onroerende, bij Doecke nagelaten aan de gereq. worden 

gepasseerd, met vruchten etc.... en compenseert de kosten... 

7 september 1609. 

Renicus Atsma mede Ged Staat van Friesland vanwege zijn huisvrouw, en de andere erfg. Van wln 

Adie Lamberts.      CONTRA  Trijn Jans.  ... om nadere en pricipalere antwoord te doen op het 1e 

en 2e artikel overgelgd en ..... in de kosten tot s'hoffs  tauxatie.  

 

Tijs Henricx Noordhoek inwoonder van Franeker; als vader en voorst van de knn bij wln Jelcke 

Claas dr  zijn e.h;  CONTRA  Riemeren (Remmeren) Claas zn te Paesens, c.d.r voor Aelke 

Jacobs zijn e.h. ... te namptificeren 100 g.gld......  

 

Feye Atis binnen Leeuwarden, en Obbe Feckes tot Schettens, als voorm over het jongste kind van 

Aucke Bernardi CONTRA Mennerd Mels (Melis?) te Huizum, c.d.r voor Ulrich zijn zoon 

bij Barbara Ulrichs getogen.  .. te namptificeren 75 g.gld... 

 

Watse Tyallings tot Steens applt CONTRA        Dirck Jans Allema, voor hem en voor Jan 

Bockes, en Sibbel Pieter Egberts wed, als conj. pers. hen sterkmakende voor hen;  In Factis. 

 

Maten Jans in de Roskam, burger en koopman te Leeuwarden;  CONTRA   

Harent Henricx aan St. Anna Parochie; als borge voor Lenerd Adriaans.  

..... te namptificeren 56. LL en 12 strs.   

85. 

Claas Sipkes oud omrent 21 jaren, Trijnke Sipkes 13; en Teye Sipkes 9 jaren geassisteerd met met 

Jetse Andles;   CONTRA Ryurdt Douwes te Oosterwierum, en Johannes Claas te Franeker.    

HET HOFF  cond de gd hen te laten authoriseren als tutoren en curateurs; en de administratie van 
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de goederen te nemen.  

Juke Ritskes te Kollum,    CONTRA    Lijsbet Clase dr  wed van Ritske Buwes, in Dokkum, voor 

haar en de knn;  EN: Auck Ritske dr e.h van Balling Harckes, en Griet Ritske dr e.h van Peter 

Castens te Kollum, gess met hun mannen.   HET HOFF  cond. Lyuck (?) Clase dr een der ged. Om 

met de impt te procederen tot behoorlijke scheidinge, en delinge van zijn vaders en moeders 

erfenisse, en hetgene bevonden sal worden te laten volgen met de profijten etc.... en verklaart Auck 

en Griet Ritske dr met hun antwoord te mogen volstaan.  

 

Maritie Boyens wed van Jan Cornelis Alberts, voor haar en als moeder en wett. voorst. van haar 

kinderen,  CONTRA Lenerd Hoen:   In Factis. 

86. 

Albert Claas tot Goutum CONTRA Peter Robijns tot Harlingen.  

HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 108 C. gld met schaden etc... 

 

Peter Robijns te Harlingen,  CONTRA Sibren  Harmens te Schettens,  

HET HOFF cond de ged de impt te guaranderen costeloos en schadeloos te ontheffen van de 

aanspraken bij de crediteuren,van Jelmer Pieters en Rinck Reitse dr gedaan tegens hen door de 

impt.  En cond hem in de kosten tot s'Hoffs tauxatie. 

 

Oene Oenes   CONTRA Pieter Teetlum.   HET HOFF  cond de ged de impt te betalen 

de somma van 43 C.gld. met schaden etc. en de kosten tot volle betalinge... 

11 sept 1609. 

Elisabeth, Mathijs Willems wed.v. Rippert Intses CONTRA Dr Henricus Gualtherie cur. over 

Jan Ryurdts ged.  In Factis, voor Ulenburch. 

12 sept 1609 

Taecke Ryurds , req.  CONTRA Dr. Albert Monnikhuis, voor hem en als substituut van 

Nijenhuis, vanwege Mr. Lyuwe Sipkes, als procuratie hebbende van Tette Agges.  

HET HOFF rejekteert de exceptie.....  

87. 

Serapius Sminia domheer te Utrecht, voor hem en als conj. pers voor Barbara Reen zijn zuster. Impt 

CONTRA Pieter van Teetlum als volm en negotiorum gestum van Dr Aggeus Albada 

pensionaris der stad Spiers, aangaande zijn goederen hier te lande liggende.  

HET HOFF verklaart de gedaagde met de verklaringe in het 30e en 31e artikel in zijn antwoord 

gedaan te mogen volstaan; en overigens niet ontvangbaar. 

 

Anne Douwes als cur over Hanke Douwes weeskinderen, en Popck Bincke dr zijn wed, geassisteerd 

met Taeckle Radijs (?) haar teg. man wonende te Pietersbierum. ( Petersbierum) 

HET HOFF onder de presentatie van Dr. Stregelium ? En vanwegen de impt rejekteert hem tegens 

verstek van appel, en accordeert hem hetselve nog te mogen vervolgen en cond. Hem niettemin in 

de kosten tot s'Hoffs tauxatie. 

 

Atke Wijgers als Grotemoeder en voorstanderse over Folkerd Aukes geass. Met Wijger Gaetses 

haar zoon, burger binnen Staveren.  CONTRA Saeckle Jelles , aldaar.  

HET HOFF cod de gedaagde hem aff te houden van de administratie der goederen Folkerd Aukes 

van zijn olderen nagelaten, ... voorts niet ontvangbaar. 

88. 

Henrick Teackes , voor Henrick Hans en zijn huisvrouw, en Henrick Taeckes als voogd van zijn 

huisvrouw, CONTRA Dirck Henricks zn bugge, hem zeggende procuratie hebbende van Hendrik 

Dirks Bugge, zijn vader en Cornelis Michiels zijn zwager, zoveel nodig het recht hebbende van 

Gritien Lykles wed van Cornelis Lenerds Swartien, voor haar en de kinseren o.Ren. S.C. Velleiani. 

... niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.... 

 

Worp Peima Req.  CONTRA Geeske Lamberts,   ... de tijd van 6 weken om zijn pruduktie te 

mogen doen.  
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89. 

Tonis Reiners voor hem en als last en het recht hebbende van de andere erfg van Reemer Tsommes, 

en vanwege Geert Tonis dr zijn moeder. En c.d.r CONTRA Aef Seerps dr met consent van 

haar tegenwoordige man. (...niets..) 

14 sept 1609. 

Jeroen Schenkenbrinck ? Uit Nijehem? Nu hem onthoudende binnen Leeuwarden. Als voorm over 

het nagelaten weeskind van wln Dirck Dircks in leven Ch.....?  CONTRA Frans van 

Cammingha wonend op de Rijp.    HET HOFF cond de ged de impt te betalen 538 c.gld; met 

schaden en interesten en verklaard de goederen gehypothekeerd te wezen.  

 

Tyaard Haarsma te Beers, impt CONTRA Jacob Ennes, Secr te Lemsterland, n/ux en voor 

haar broers en zusters.  ... rejekteert de exceptie en cond de ged peremptoir te antwoorden. 

 

Addsert van Wnnie, luitenant onder hopman van Eemingha, CONTRA Tijard Harsma.  In Factis. 

90. 

14 sept 1609. Deytse van Wnnia Req.    CONTRA Mr. Claes Cornelis, secr van de Rekenkamer, 

deser Landschappe, en geauth cur over Auckien Polman. Ged. HET HOFF verklaart de ged tot 

zijn eis en conclusie niet ontvangbaar; en ord de Proc. Gen. de zaak na hem te nemen etc.... 

16 sept 1609 

Jel en Geert Bauke dr voor hen zelf, en Eene Bauke dr haar zuster, c.d.r voor Geert Pauwels hun 

overleden moeder.  CONTRA Ebe Syurds wachtmr. te Workum.  

HET HOFF doe teniete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende, 

casseert de verkopinge van de huizinge in de processe genoemd.  

 

Mr Poppe Jellis impt   CONTRA Tyard Wybes te Arum, en Nanne Pibes Abbema als landheer;     

in factis... 

 

Phija Heins dr; te ( )ritswerd, wed van Pieter Annes,     CONTRA Ede Reins,    in factis, in forma. 

91. 

Dr. Lollius Adema prof in de universiteit van Franeker, Triumphant, gesterkt met de gemene 

Crediteuren van Rienck van Burmania, en Juffr Jelke Adema;  CONTRA  

Jfr Jel Adama, als moeder en wett. voorst. van haar kinderen bijn de vs Rienk geauthoriseerd, en 

onder ben. v. inventaris. En Jeyp Romkes te Ferwerd, koper. En Jfr Rijck van Oostrum wed dr 

Aemilius Adema, en Jan Hessels voor hem zelven en als m.e.v over Jantien Dirks dr. en c.d.r.  En 

samen gedaagden.  HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder interponeert 

daarop decreet dat de coop van de pachten nog eenmaal over de kerk en het gerecht te bode wordn 

gesteld, op 14 november a.s.; en cond de gedaagde zulks te gedogen..... onverkort Jan Hessels recht 

op de penningen in cas van preferentie...  

92.  18 sept. 

Bocke Andries en Claas Bockes voor hen en voor Here Heres, req.   CONTRA 

Bonne Melles en Jan Henricx adsistenten van de Grietman van Smallingerland; en de grietman zelf 

voor zo ver de zaak hem concerneert;  IN Factis. 

 

Jfr. Clementia van Hoitema, wed Dr Igraem van Achelen, in leven president van de Grote Raad in 

Mechelen, in haar eigen namen en mede te aanzien van de ingebrachte penningen, het recht 

hebbende door scheidinge van wln haar man, en mede voor Jfr Ida van Achelen, haar dochter, als 

het echt hebbende op alle goederen van wln haar vader hier te lande zijnde.  In conv en in 

reconventie. CONTRA Roeland van Achelen als het recht hebbende van Frocois Ray*,  erfg 

van Jfr Digna Sudelings, zijn moeder. In leven e.h van Jan van Achlen (!), vader van Roeland van 

Achlen, en Roeland vervangende de persoon van Jfr Aldegonda van Achelen zijn dochter, 

geasisteerd met Carel van Unia haar man.en c.d.r  HET HOFF cond de ged de impt te betalen de 

somma van 800 g.gld; onder deductie van 9 g.gld; en in reconv. Tot zijn eis en ampliatie in het 

repliek gedaan niet ontvangbaar.... 

93. 
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Dieucke Jans dr wed van wijlen Mr. Gijsbert Jans, chirurgijn en burger in Leeuwarden;  CONTRA  

Matheus Everds. Gereq.  HET HOFF.... te verschijnen voor de Commissaris.... POINCTEN.1. waar 

de extracte ten processe overgelegd met omnium partem en veritas geschreven zijn en bij wien? 

2.De selve met het rekenboeck en de inventaris te confereren, en tot dien einde het rekenboek te 

confereren. 3. Oft de crediten opgschreven in de vs extracten, en met --- geinventariseerd op de cant 

getekend  gans niet geinventariseerd zijn en waren? 4. Wat schulden voor onwis getekend zijn, 

sonder reste als de leste scheidinge. 5. Oft de onwisse schulden gansch niet ontvangen zijn, noch bij 

de rendanten, noch bij de requiranten vader? En Waarom. 6. Wat penningen bij de Rendant door 

last van de Req. Vader zijn ontvangen. 7 Wanneer het silverwerck gescheiden en gedeeld is? 8. 

Wanneer de requirants percelen in het geschrift met specificatie ten processe overgelegd zijn, van 

zijn vader ontvangen. 9. Hoeveel de req, heeft genoten van de inboel in het andere post van de 

uitgave gemeldet. 10 Oft de rendant de leste posten van de uitgave tot last van hetselve huis heeft 

gedaan of tot wiens last. 

20 sept 1609. 

Teede Teedes req.  CONTRA Banne Halbes als man van Reinsch Willems  (Wijnjeterp) 

HET HOFF rejekteert de exceptie en peremptoir te anwoorden. 

94. 

Romt Jacobs Requirant CONTRA Allard Gratema voor hem en voor de andere erfg. Van 

Menso Gratema; geres de proceduren  In Factis. 

 

21 sept 1601. 

Jfr Jelke van Adama, universeel erfg van Aemilius Adama, hun vader, res de proceduren bij wln 

Rienck van Burmania, haar overleden man, en gess. Met Tyard Dirks burger in Franeker. 

CONTRA  Henricus Doman, en Wijtse van Beima, als cur over de goederen van Allard 

Ottes, res de proceduren bij Minne Mollema  en de vs Doman als cur. over de goederen.  IN 

Factis. 

 

Peter Peters, .... des Classis huis te Dokkum,  CONTRA  Syrck Galema , chirurgijn aldaar .. (niets) 

 

Wybrans Wybrands  timmerman en Eets Wijtse dr e.l burgers in Leeuwarden.  CONTRA 

Lolke Tsommes aldaar.  .... niet bezwaard....... 

95. 

Oege Dirks voor hem zelf en Anna Ryurds beide te Mackum, als voogd van Meinsch Dirks dr; als 

erfg van Oeg Paulus dr hun moeder, bij Dirck Anries hun vader, staande het recht geprocreerd; 

Henrick Tonis te Arum als m.e.v van Hessel Oege dr zijn e.h.; en c.d.r voor Hoite Pauly dr. haar 

moeder, en Oeg, Meinsch en Hessel samen erfg van Wln Suffridus Pauly, hun oom en mede als erfg 

van 3 vierdeparten van wln Paulus Syurds, en Ock zijn huisvrouw;   

CONTRA De wed en erfg van Andries Haarsma.     HET HOFF verklaart de impt voor drie 

vierdeparten eigenaars van Feikema zate, en cond de ged. om volgens de punten uit het libel, deze 

delen te laten volgen; en cond de ged in de helft van de kosten.  

27 september 1609. 

Peter Mathijs  CONTRA Harmen en Peter Aldriks ged. En Geesse Aldriks gereq.  

......... ont zegt hem zijn verzoek...... 

 

Stijntie Hendrix, geass  met Ebel Lucas haar moeder.  CONTRA 

Mr. Wibrand Feikes, chirurgijn,  HET HOFF  cond de gedaagde het echt bij hem met de impt 

geconsumeerd behoorlijken te laten solemneren ende volgens de impetrant voor zijn echte 

huisvrouw te houden en om redenen compenseert de kosten.  

96. 

Henricus Heeck binnen Leeuwarden als volmacht van Gerard van Planten, wonende tot Wijveld in 

het Graafschap Berg, uit de naam van Griet Hendriks zijn huisvrouw. In die qual erfg. van Gerard 

Harcken, genaamd Hiddinck.   COURNONTERRA  De Ged. Staten van Friesland.... 

..... niet ontvangbaar...... 

29 sept 1609. 
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Aelke Reins dr wed van Anne Isbrands,  CONTRA  Jan Harmens  geapp. 

HET HOFF orde de ged te gedogen...... ( ) en hun oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

 

Dr Joost Brantsum, adv. voor den Hove, als last en proc hebbende van Jfr Catharina van Dekema, 

adproberende hetgeen bij jfr Anna van Espelbach is gedaan als wed van de heer ... Espelbach. 

CONTRA Sicke van Dekema. 

....  te procederen tot scheidinge en delinge   van de zate en landen ten processe uitgedrukt. 

 

Andries Tyaards , Syurd Jelgers, Jan Alberts en Evert Douwes uit de naam van hun resp e.h.'s allen 

erfg van Sicke Sibrands in Leeuwarden. .... cond de gedaagde zijn hand te kennen of te 

ontkennen.... 

97. 

Serapius Smeyngie voor hem en zijn zuster en geres. De proc. bij Jfr Joost Aytta begost, nopens de 

erfenis van Dr. Bucho ab Aytta.  CONTRA     Jfr Cornelia Tyepma,wed wln Wibrand Aytta, en 

haar kinderen       HET HOFF intervenieert de vs brieven van benificie van inventaris, en cond de 

gedaagde te gedogen dat de impt het effekt daarvan geniet.  

 

De erfgenamen van Baarte Idsaarda in leven Rd Ord.  CONTRA Pieter Roeloffs secr van 

Ferwerderadeel; ... cond. de ged. in de boete van de contumax..... 

 

Henrick Oldendorp als m.e.v van Maike, Hans Snitgers dr;  CONTRA  Carel Hendriks te 

Bolsward voor hem en zijn huisvrouw, en zijn e.h. Zusters.  Te namptificeren 555 ggld.  

 

Jan Jans en Reiner Syurds, burger in Leeuwarden als cur o. Riske Jans te Franeker.  CONTRA 

Dominicus Lollius, postulant in Leeuwarden, als vorstander van Lollius zijn zoon.  

........... niet ontvangbaar....... 

98. 

Simon Bernardi (?) conrector te Franeker, als voogd van Neel, Jan Doyema dr; in die qual cessie 

hebbende als erfg van Gerardus Jacobi, in leven abt van Claarcamp zijn huisvrouwen oom. 

.... rejekteert de exceptie en in factis in forma..... 

3 okt 1609. 

De gezworen gemeenschap der stede Leeuwarden,   CONTRA  de magistaat der stede.  

HET HOFF .rejekterende de exceptie cond de ged peremptoir op de eis van de impt te 

antwoorden, .....    

 

Roeland van Achelen  CONTRA  Jfr Clementia van Hoitema; wed van Achelen. 

HET HOFF  cond de ged om de req. artikelen zelf in persoon onder calumnia te beantwoorden... 

4 okt 1609. 

Stoffel stoffels als bode van dezen Hove als curator over Fed Wijtse dr wed Lyuwe Tyallings.  

CONTRA Uulck Doedes geass met Popke Rinnerts haar man en als cur over de weesknn van 

Enne Wijtses,  IN Factis.  

99. 

Monte Renkes te Warns;  CONTRA Here Wibrands , burgemeester te Staveren voor hem en 

intervenierende voor Albert Hans.  IN Factis. 

 

Griet Jans dr wed Aarend Alberts, te Enkhuizen, voor haar en de knn;  CONTRA 

Jan  Sytses op de Joure.  ... te namptificeren   87 c.gld 15 str... 

 

Peter Jacobs Epema, burgemeester in Bolsward. Impt CONTRA Gerijt Gerrijts te 

Workum.   .... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden. 

 

Reyn Tyerks als gewezene curator over de kinderen van Rints Tyerks dr bij Roymer Tyallings, als 

mede erfg. Van Tyerck Reins, en door scheidinge en delige van de mede erfg het recht hebbende, 

CONTRA Piecke Pybes te Driesum, als man en voogd van Lolck Hille dr; als univ. erfg. van 
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Hille Rintses haar vader en Hanke Jeltis te Wraeldsche Baeijum, en de kinderen en erfgenamen van 

Craas Dircks te Itens. HET HOFF cond Piecke Pybes en de erfgenamen en kinderen van Claas 

Dirks elk voor het geheel en Hanke Jeltis voor zo ver hij erfgenam is van Jelte Hankis aan de imp te 

betalen de somma van 15 g.gld; met schaden etc.... en in de kosten... 

100. 

Gerbrand Folkerts te Oldeboorn, aplt;  CONTRA Swob Tyebbe dr aldaar, als macht en 

procuratie hebbend van Tyebbe Wybes, haar zoon burger binnen Sneek,  

HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

 

Jacob Pieters Heer, convooimeester te Harlingen, als man en voogd van Trijnke Gratema;  

CONTRA    Sipke Gratema ( doorgehaald: Allard)   HET HOFF cond partijen om alle de goederen 

bij hun vader nagelaten gelijkelijk te verdelen uitgezonderd de verzegelde brieven, en vaste 

goederen in de omlanden gelegen. ... overigens niet ontvangbaar.  

 

Harmen Claas binnen Harlingen voor de andere erfgenamen van Adam Harmens, en Frans Luitiens, 

Dienaar des Goddelijken Woords in Holland, als cur o.d. kinderen van Frans Luitiens, bij Jantien 

Nanne dr. e.l.;      CONTRA  Regnerus Annius,  In Factis voor Haringsma. 

 

Peter Matheus als last en procuratie hebbende van Janke Douma, en Michael Swart, en Dirck 

Hendriks Swaertfeger, als cred van de vs Douma , hem voegende.   IN Factis. 

 

Jacob Jans als man en voogd van Trijn *eije dr; triumphant en impt CONTRA 

Dr Focko Rhaarda, als procuratie hebbende van Anke Wouters dr; en Cornelis Cornelis voor hem 

zelven, adproberende de spiering bij Jacob Jans zijn gewezene voormomber.  In Factis... 

101. 

Jan Jurgiens en Insck ? Heer dr e.l te Sneek;    CONTRA Wibrand en Douwe Douwes gass. Met 

Wijger Jous, proc. en postulant aldaar. .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. En 

cond. hen in de kosten. 

 

Dirck Pieters tot Hijum, asl curator over de nagelaten weeskn van Douwe Pieters zijn broer, bij 

Trijn Gerbrens, e.l ; Impt. CONTRA Arend ? Sibrens tot Hemminghe (?) voor haar en als 

vader en wettige voorstander van zijn twee kinderen bij wijlen Lijsbet Formers,  

HET HOFF rejekteert de exceptie en de ged moet peremptoir antwoorden.  

 

Jfr Lamme Wijfferinghe, e.h. van Rinnerd Solkema, als moeder en wettige voorst van Aelke 

Solkema haar dochter en  Abraham Solkema vor hem zelf als erfg van wijlen voornoemde Rinnerd 

Solkema hun vader.  CONTRA Mr. Claas Can en zijn huisvrouw.  HET HOFF  rejekteert de 

exceptie, en cond de ged peremptoir te  antwoorden op de eis van de impt; en reserverende de 

kosten tot het uitdragen der principale sake.  

 

Aarend Wabbels, Triumphant    CONTRA Syu Augustinus, wed van Hopman Jan Harmens. 

In Factis. 

102.   

6 okt 1609. 

Mr Jacob van Campen, volmacht van Jffr Gerbrich Brants, wed. van wln Georg Westendorp,  

CONTRA Ulger Ulgers, en Luiel Wichring, c.d.r voor de andere erfgenamen van J(fr?) Everd 

Greving.HET HOFF  rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.  

 

Jfr Lijsck van Heringa, e.h. van Eernst van Isselmuden, met diens consent; Worp van Tyessens voor 

hem en als erfg van Geel van Heringa, wed van Humalda, zijn moeder; Dr. Gabinus Foppens als 

cur. over Carel en Anna van Isselmuden, belangende de goederen van wln Epe van Heringha, en 

Broer hania resp curator en volmacht van de kinderen van wijlen Roeloff van Diepholt, bij wln 

Syouck vn Heringa; tesamen mediate en immediate erfgenamen van Jfr Tet van Roorda, en haar 

verstorven man Eelke van Heringha;    CONTRA     Tating van Adeelen, en jfr Att Roorda e.l. in 
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conventie en zij met haar man geasisteerd in reconventie.  HET HOFF cond de gedaagden om de 

impetrant als erfgenamen van wln Eelcke Heringa de helft van 1800 g.gld;met schaden etc sedert de 

1e mei 1605 verschenen; met schaden etc.... en op de versochte pervijsie, cond. de ged. te 

namptificeren de andere helft van die 1800 g.gld; en te gedogen dat deze onder genoegzame cautie 

bij de impt gelicht werden. En voor de rest wijst partijen in factis in forma. .. 

103. 

Gerrijt Coenes     CONTRA Emke Auths. ... niet bezwaard..... 

 

Jan Harings, burgemeester te Franeker; en Foppe Tyerks te Welsrijp, cessie hebbende van Rintse 

Wytses, chirurgijn; en Luts Saeke dr e.l. binnen Franeker.  CONTRA 

Edsert Ens en Ansck Agge dr Feudingh ? Zijn huisvrouw. HET HOFF ord. partijen voor de 

Commissaris, die hun zal verenigen indien hij kan indien niet hem te informeren op zekere 

POINCTEN van offitie. 1. Te vragen in wat jaar, wat maand ende wat dach de gedaagde aan 

*Aneck Ambrosius de geprefereerde betalinge heeft gedaan? 2. Item, wanner Bin, Rochus Barents 

de cessie van de geposeerde 33 C.gld is geschied?  

 

7 okt 1609. 

Wijbe Pieters CONTRA Leuck  (Henrick?) Takes op Obbema sate.  In Factis. 

 

9 okt 1609. 

Dr. Gabinus Foppens cur. lit. over de scheiding van Coert van Isselmuden en Jfr Anna van 

Isselmuden als door testament erfg van Eppe van Heringa hun overleden oom ? vragende acte en 

gerechtigheden hier te lande gelegen.    CONTRA  Worp van Tyessens erfg en Ger.... Heringa zijn 

moeder.   In factis. 

104. 

Tyaard Ebes Wijtsma en Reem Rorsma e.l te Staveren; impt   CONTRA 

Aarend Martens en Lijsbet Henricx van Raad e.l.; door donatie het echt hebbende van Dirck 

Willems Koebrugge, die universeel erfg was van Jan Willems Koebrugge; zijn broeder....  

HET HOFF cond de gedaagde aan de impt Wijtsma zate, state land en huizinge en de hovenge, met 

de aancleef vandien te restitueren ende te laten volgen, en genieten met de fruchten etc.... ; Mits 

restituernde de kooppeningen, de kosten, en andere ongelden, met deductie sedert de litescontestatie 

verschenen en nog te verschijnen, of andersins te sub... latijn, insum... en perpetuum, van de vs zate 

en state etc. zo hetselve geweest is,ten tijde van de verkopinge met de interessen (weder op te 

leveren ?) en om redenen compenseert de kosten.  

 

Jfr. Johanna Botnia, wed Bonne Haitsma, te Mackum, als moeder en wett. voorst. van haar 

kinderen...  CONTRA Ebel Sibrands te Harlingen; als man en voogd van Rints Jelke (Jelle?) 

dr; zijn huisvrouwen broeder, en hem daarvoor sterk makende, resumerende de proceduren bij 

Aelke Jelle Pauwels wed gesustineerd. HET HOFF cond de ged de impetrant te laten volgen 

de 36 pondemaat of de 2/3 delen door scheidinge en delinge verkregen te lanten volgen. En 

compenseert de kosten. 

105. 

Isbrand Jonges    CONTRA   Jacob Isbrands, Henrick en Gerrijt Pieters;   In Factis. 

 

10 okt 1609. 

Bocke Douwes, deurwaarder van dezen Hove;  CONTRA Dirck Allards. 

HET HOFF taxerende de impt 's salaris ter summa van 16 ggld; 8 strs; door de ged te betalen, 

onverkort tegens degene die hij bezwaren zal, en cond. de ged. in de kosten.  

 

Gerben Etes cum uxore, impt CONTRA Tsumme Feckes gedaagde. 

... te namptificeren 200 g.glds. 

 

Foecke Hans cum uxore, CONTRA Ete Etde dr gereq..... nog een maand zijn produktie te mogen 

doen.... 



750  

 

Jan Martens Gravius, ontvanger van Wymbritseradeel; en Cleis (Obas?) Broersma, notaris binnen 

Sneek, Triumphant CONTRA Abbe Joukes,    HET HOFF adproberende de besognen van de 

deurwaarder interponeert daarop decreet, om de landen nog eenmaal te proclameren 

.....  op14 november a.s; etc.... 

106. 

Tyard Pieters te Sneek,   CONTRA  Douwe van Botnia, Grietman van Wymbritseradeel;  

HET HOFF doende recht ten principale, cond de ged  de impt te betalen de somma van 142 c.gld; 7 

str.; met cahaden etc....  

 

Oeds Arends als geauth. curator over het nagelaten weeskind van Obbe Asses bij Teads Eercke dr.  

CONTRA Hylck, Cornelis Nittes wed.  ... niet bezwaard bij het vonnis v.d. Nederrechter..... 

 

8 nov 1609. 

Edart van Grovenstins en Romke Gerloffs als volm van den dorpe Englum;  CONTRA 

Pibe van Albada en Aleff Jetses, ontvanger van Marssum, als lasth. van de ingezetenen.  In Factis. 

 

Syurd Meinds van Duinen, koopman te Rotterdam,    CONTRA 

Anton de Mol, tafelhouder binnen Leeuwarden, vanwege enige personen, Nicolaas Bor (Ror?) 

Francoys de Bloo, en Andries Mathaeus, als geord . Crediteuren van Jacques Bulleman en Johan 

Muijsses.  In Factis. 

107. 

De erfgenamen van wijlen Claes Stevens, als Dirck en Willem Claas zonen, en c.d.r voor de andere 

erfgenamen CONTRA  Johan Bonteman gereq.  ... rejekteert de exceptie en peremptoir te 

antwoorden....  

 

Herdt Pieters. Meullemaker, req.  CONTRA Jan Sytses op de Joure.   In factis. 

 

12 nov 1609. 

Andries van Hiddema v.v. van Aelcke Galema,  CONTRA   Focke Jensma en Tseets Hotsma 

zijn huisvrouw.    HET HOFF cond de ged om de anden ten processe gemeldet te ontruimen, en te 

laten volgen met de schaden etc..   

 

Hylck Monte dr. te Sloten,  CONTRA Ede Edes op Harich.  Te namptificeren 244 ¼ g.gld. 

 

Aarend Fongers   CONTRA Hessel Aarends. IN Factis. Binnen 6 weken peremptoir. 

 

Jan Jobs als volm van Job Cornelis zijn vader.  CONTRA Feike Feikes.    In Factis. 

 

108. 

Jelle Syurds te Deinum, voor hem en voor His Syoukes zijn tegenw. huisvrouw;  CONTRA 

Nanne Pibes Abbema, intevenierende voor Haie Sickes zijn meijer.  

HET HOFF cond de interventeur en gedaagde aan de impt na advenant het aandeel van de huizinge 

te betalen behoorlijken huurs, met schaden en intressen; en zich zullen behelpen met de stukken en 

instrument in dezen gediend hebbende en cond de ged in de helft van de kosten, tot s'Hoffs taxatie 

en om redenen compenseert de vordere kosten.  

 

13 okt 1609. 

Peter Peters voor hem en de knn bij wln Griet Jelke dr; Marten Dirks voor hem en voor Rints 

Johannes dr zijn e.h; mede crediteuren van Jan Jans en Ansck Obbe dr.  CONTRA 

Peter Hanse voor zich en Andries Jans als v.v Griet zijn e.h.; en intervenierende vooe Hendrik Jans 

apotheker, Aarnd Martens en Sierd Jeltes. EN : Simon Bockes voor hem als proc. hebbende van 

Haie Michiels, als v.v Aeff Jans zijn e.h.  IN Factis. 
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Douwe Idses in de Langeswagen applt.   CONTRA   Wijtse Jans te Schoot.   IN Factis. 

109. 

Dr. Gerrijt Loo, secretaris van der Bild, als het recht hebbende van Johan Bonteman,  CONTRA 

Lenerd Cornelis van der Mey, aan St. Anna Parochie.  .. te namptificeren 43 g.gld 17 strs.... 

 

Jacob van Loo, deurwaarder van den Comptoire, Dr Suffridus Nijenhuis en Albert Monnikhuis, 

CONTRA Gerrijt van Loo, Secretaris van het Bildt.   Te namptificeren 150 c.gld.... 

 

Ryurd Walles op de Jouwer, voor hem en voor Jessel Hans dr zijn tegenw. huisvrouw; en voor 

Walle zijn zoon, en zijn andere kinderen;  CONTRA Anne Piers. dorprechter op de Jouwer, 

voor zijn broeder Epe Piers en vervangende deze.  HET HOFF cond de ged ter zake van de injurien 

te betalen de somma van 76 g.gld; en tot profijt van Walle zijn zoon 50 g.gld en 12 strs; en voorts 

niet ontvangbaar.  

 

Wijbe Jacobs, burger in Franeker, reducent; CONTRA Johannes Hernes Ammema Ged. Staat, 

red.    In Factis. 

110. 

Auke Wibrands, Im.... Jukes, ende Jacob Feits, voor zich en als last hebbende van Harmen Gerrijts 

als leg. adm., van zijn kind bij Auke Gerrijts dr en mede van Marten Martens als man en voogd van 

Grietke Geurds dr; als erfg van Geurt Jans, en Geertien ? Jacobs dr   CONTRA 

Berend Cornelis. HET HOFF  verklaart de excipient ongehouden te wezen op op de 

overgelechte oppositie te antwoorden.....  

 

Johannes Lubbrechts (?) secretaris van Stellingwerf Westeinde, wonende te Wolvega,  CONTRA 

Abele Jan Peters, als geauth cur. over Wibert (?) Jans zijn broeders nagelaten wezen;    ... niet 

bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter..... 

 

Trijnke Lamberts, wed van Buwe Claas Sickema, voor haar en haar kind; CONTRA 

Douwe Saskers te Lekkum, voor hem en Hil Pieters zijn huisvrouw, c.d.r. 

HET HOFF  cond de gedaagde de impetrant te betalen de somma van 100 Phs gld. à 25 str het stuk, 

met de schaden etc. en in de kosten tot s'Hoffs taxatie.  

111. 

Kempo Claas buiten Bolsward, bij de Marnesijl, als stiepvader en conjuncta persona van Trijn Juke 

dr; en c.d.r CONTRA  Douwe Rintses te Arum.    HET HOFF  verklarende de 

bevelen de gedaagde gedaan wel en terecht te wezen .......cond. de gedaagde de .... landen en possie 

te betalen met de schaden etc....  

 

Gerben Pieters en Ryurd Luwar.... ? Te Boxum, als cur over het sterfhuis van Rein Ids en Lolck van 

Leukema e.l;    CONTRA Gerbren Gerbrens te Hidaard.  

 

Sake Meinds te Oldeboorn, voor hem en als conjuncta persona van zijn zusters en broeders; 

CONTRA    Jfr Anna van Eemingha wed Offke van Bauwema, geass met Gerrijt van Wijsma haar 

echte man, In Factis. 

 

Lieuwe Sickes in Oudega, impt CONTRA Albert Everds te Irnsum, als voogd voor zijn 

huisvrouw wezende een dochter van Claas Tyebbes, en Doede Johannes als v.v Auck Claas dr zijn 

wijff wonende te Geeu (Gauw?) voor de mede erfg.  HET HOFF  cond partijen.... voor de 

commissaris .....POINCT:  Oft de taxatie van de 135 g.gld was van de gehele huizinge oft enige 

dele van het in “M”genoemde en tot dien einde te recouvreren.  

112.   

15 okt 1609. 

Pieter Claas zn te Leeuwarden CONTRA Jan Jans te Jelsum 

... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

16 okt 1609 
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Jebe ? Augustinus Ens wed; Tyaard Doekes, bestemoeder van Eelck en Sets Harmens, haar dochters 

kinderen CONTRA Jfr Susanna van Meckmans, wed. van Herema ?(Horion!), onder 

Renuntiatie S.C. Vell. van Johannes Fledd.....?   Te namptificeren 1430 C.gld. 

 

Douwe Abbema deurwaarder van den Hove CONTRA Syurd en Jeroon Ulrichs (Winter?) 

Het HOFF cond de gedaagde te betalen het salaris, de vacatien en expensen.... 

 

Mr. Regnerus Bras, advocaat oor den Hove, als man en voogd van Maike Gerrijts dr Jelgerhuis, zijn 

echte huisvrouw, door delinge recht hebbende van Gerrijt Wijbes Jelgerhuis, haar vader, res. de 

proceduren; met Claas en Willem Jenkis zonen zijn gewesen landzate; en voor de erfg van wln. 

Claes en Willem  CONTRA Jetske Sytsma wed wln Douwe Sytsma. ( pag 113.) 

Te compareren voor de Commissaris .....POINCTEN: Hoe groot de kleine sate is, in het proces 

gemeld? 2. Wat lasten met floreen rente daar op leggen, 3. Oft de gedaagdes meijer van de kleine 

zate op 18 pondemaat 5 einsen enige meer landen buiten deze lande gebruikt? 4. Ten respecte van 

wat landen de 4 florenen bij de gedaagde gemeldet,  gehoedet worden.?  

 

Hester Aijkema te Grijpskerk Jfr Jel (Lel?) Bu-ungha wed van Take van Heemstra, te Holwerd, en 

Eenke Phaesma  wed Isbrand Gravius, als naaste bloedverwant van Jfr Wijts van Galema, echte 

huisvrouw van  Lenerd Huighes.  CONTRA Lenerd Huighes, voornoemd. ... niet 

ontvangbaar..... 

 

Sy(r)ck Syurds tot Sloten als man en voogd van Frouck Sipke dr en c.d.r voor Bauck Sipke dr; en 

tesamen voor de derdepart erfg. Van wln Leuts Auke wed hun oldemoeder.  

CONTRA Auke Scholtis tot Sloten, als man en voogd van Jesel Anske dr , zijn e.h.; 

intervenierende voor Pieter Aukes en Ansck Br(oers?)  .. niet bezwaard..... 

114. 

Jan Martens CONTRA Gerrijt Loo;  in Factis. 

 

Cornelis Jans op Leeuwarder Vliet,  CONTRA Lyuwe Lyuwes.   ... rejekteert de exceptie en 

cond de ged peremptoir te antwoorden... 

 

Claas Allerts,  CONTRA Hesselus Allarts, predikant te Midlum;  IN Factis. 

 

Willem Cornels van der Mey, te St. Jacobs Parochie; als naaste bloedverwant en de administratie 

hebbend van de wezen van Cornelis Arriaans, en c.d.r CONTRA Andries Jelgers te  

Kollum.  .... niet ontvangbaar...... 

 

Gerrijt Martens, burger in Leeuwarden, als voogd van Nieske Ariens, zijn e.h. CONTRA 

Jan Pieter van Mennaam, en Trijnke Lamberts e.l.;  HET HOFF doende recht ten principale, cond. 

de ged de impt te betalen de somma van 100 c.gld met schade en interessen....  

115. 

Pieter Jacobs en Rieme Reins dr e.l te Wolsgard (Folsgare?)  CONTRA Griet Sytse dr; e.h 

van Gerrijt Simons,  HET HOFF doe te niet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe 

sententie recht doende cond de geapp originaal de de gedaagde om om de appellant te laten volgen 

het niaar van de helft der huizinge, ... en voorts niet ontvangbaar. 

 

Wijbe Pieters en Dr Hector Rheen, als voorst. en cessie hebbende van de vs Wybe.   CONTRA 

Willem Jans, gecond.    HET HOFF ord. partijen te compareren voor Jukama.....POINTEN: 1. 

Wanneer Jeroon Sipkes eigenaar is geworden van de landen in questie? 2. Wat de vs landen ten 

tijde van het niaar te huur hebben gedaan?  

 

Ids Pieters, burger binnen Franeker, req. CONTRA Julius van Botna, monster Commissaris in 

Friesland, en Peter Stellingwerf secretaris van Hennaarderadeel; en Jan Dirks ontvanger te 

Oosterend.   ...  om over de penningen te dispun??teren..... en voort niet ontvangbaar... 
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18 okt 1609. 

Hette Hettes Vriesma, Quartier mr.; voor hem en als voogd van Geert Gerrijts dr zijn e.h.; en voor 

haar zusters, voor haar interesse zich voegende. CONTRA Jantien mr.Jans wed. wed van 

Frans Jans, en als erfg van wln Jan Frans.  HET HOFF  tauxerende de huur van de halve huizinge, 

tot 70 g.gld; des doende de vierdeparten van de andere helft tot 17 g.gld; en cond de ged om deselve 

somma te betalen.  Onverkort haar recht nopens haar pretensien....   en comp de kosten. 

116. 

Sicke Breutsma te Bolsward en Dieuwer(?) Diewerss, snijder te Leeuwarden, als cur over Syds 

Feckes dr; Fecke Feckes en Remmerich ? Barends, alle kinderen en kindskinderen en erfg. Van 

Tseeds Douwe dr; en de voorn Remmerich erfg van Barend Jans. CONTRA 

Ocke Syouckes, En Ebel Bauckes te Bolsward. ... te namptificeren 116 g.gld....  

 

Juke Claas zn impt  CONTRA Rombertus Doyum, boeckbinder te Franeker.  

... te namptificeren  81 C.gld..... 

 

Focke Jensma    CONTRA Meile Jensma te Pingjum. HET HOFF cond de ged met de impt te 

maken scheidinge en delinge van de lande tusschen partijen gemeen zinde, en tauxerende de 

achterstallige huur van 24 pondemaat 2 einsen 16 penningen 6 roeden en 10 voeten jaarlijks ieder 

pondemaat op 3 ½ g.gld.  Cond de ged. De huur te betalen met de interesten, en tot vordere eis 

niet ontvangbaar.  

Sickien Brandenburgh   CONTRA Tite Tyts c/ux.     HET HOFF restituerende partijen tegens 

verloop van tijd, houdt de proceduren voor geconcludeerd salff wes binnen 3 weken zal worden 

ingebracht, reserverende de kosten.  

117. 

Jan van Elen, c.d.r. voor Ida Gosses zijn huisvrouw,   CONTRA    Gerlacus de Friso, secr. Van 

Tietjerksteradeel. Voor hem en zijn huisvrouw (en extra in marge: Wopke Jans.)  

HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 37 g.gld;onverkort dat partijen ter 

contrarie kunnen procederen, en verder niet ontvangbaaar. 

 

19 okt 1609. 

Jelle Gerloffs, soldaat, poorter der Stede Amsterdam, als v.v Anna Jacobs zijn e.h.; en c.d.r voor 

Wijbe Lamberts te Franeker, als voogd van Sepck Jacobs dr; zijn huisvrouw, Steffen Opherds te 

Paesens, vanwege Auck Jacobs dr zijn wijff; en mede voor Remmeren Claas aldaar, vanwege Aelke 

Jacobs dr; en c.d.r voor Rints en Ids Auke dr allen erfg en kinderen en kindskinderen van wijlen Ids 

Brunia wed. Ebe Alles.    CONTRA   Jacob Dyurres te Steens, als v.v Trijn Romcke dr ; Jan Simons 

v.v. Tet Romke dr; Cornelis Edes v.v Eelcke Romke dr;  en Syoucke Frans als voorm voor de 

onjarige weeskn van Romke Tyepkes hun vader.   .... niet ontvangbaaar..... 

 

Jfr Jacqueline van Aysma, wed Pieter Bugers,    CONTRA  Andries van Albada   in Factis. 

118. 

Lolke van Epema , dijkgraaf van de Contributie van H.-O en Noordwolde, en Utingeradeel en de 

steden daaronder behorende, waaronder Coudum, Sipcke Fackes tot Nijega, Boijen Simons te 

Warns, dijksgedeputeerden, en Peter Sirks secretaris van deselve contributie, impt in conv en ged in 

reconv.   CONTRA Jelle van Andringa grietman van Utingeradeel, als last en proc hebbende van 

hetzelve deel; intervenierende voor Tincke van Andringa. Hun gewezen volmacht.  

HET HOFF  condemneert de interventeurs ter zake van de injurien ten processe gemeld, de impt te 

betalen de somma van 16 g.gld; en in reconventie de eiser niet ontvangbaaar.  

 

Doede Hotses voor hem en als voogd van Mettien Reins dr; zijn e.h.   CONTRA 

Pieter Sipkes als mede curator over Jelle Idts soon, ged en gecontumaceerde. Verstekt de gedaagde. 

 

21 october 1609. 

Lolke Tsiommes, burgemeester van Leeuwarden, voor hem en sub ben.v. inv. erfg van Wijlen Auk 

Sibes, zijn overleden huisvrouw, geass met de crediteuren    CONTRA  
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Hessel van Feitsma,  HET HOFF  cond de ged de impt te betalen 1500 g.gld met schaden etc....  

 

Douwe van Epema, grietman van Hemeluner Oldephaert, Req, CONTRA 

Frieske Rintses te Elahuizum. HET HOFF  cond de ged te gehengen en te gdogen dat de 

taxatie van de huizinge, de estimatie van de olde Vresche steen, voor sovele des aan de huisinge 

gebouwd is, werde gededuceerd en en verklaart de req. tot zijn eis en conclusie ontvangbaar; 

tauxerende de melioratien ter somma van 206 car. Gld; en om redenen compenseert de kosten.  

 

Jfr Aelke van Ockinga e.h van Eernst van Aylva, met hem geassisteerd. CONTRA  

Johanna Verste...  e.h van Lyuwe Ens; HET HOFF  cond de ged de impt te betalen de somma van 

50 g.gld; met schaden etc....  

 

Jouckien van Jelgersma, wed van Evert van Voort, als curatrix over haar kinderen, res de proc.  

CONTRA Neeltien van Dalen, wed Jan van Voort, voor haar en haar dr.   .... ontzegt de req. 

haar verzoek..... 

121. 

Henrick Taeckes Jans en zijn huisvrouw,  CONTRA Aarnd Foppes, notaris en postulant te 

Harlingen; als last en proc. hebbende van Jan Jans van Loon koopman te Amsterdam.  

... niet ontvangbaar..... 

 

Rienck van Dekema uit naam en vanwege Jfr Rins van Dekema, huisvrouw van Peter van 

Regemortis, hoofmeester van zijne genade. En Jfr Anna Catharina van Dekema, zijn kinderen en als 

conj pers c.d.r.    CONTRA Tyalling van Botnia. HET HOFF cond de ged onder de artikelen 

gepresenteerd de eiser te laten volgen de mobile goederen van Jfr Jel van Dekema, ten sterfhuize en 

in des gedaagdes huizinge te Wirdum, en binnen Leeuwarden bevonden; En bij de commissaris van 

den Hove geinventariseerd en alleen gesloten, ...... en compenseert de kosten. 

 

Neel Alberts, wed van Rinnert pasteibakker, in Leeuwarden; als erfg van Saeck Fecke dr.  impt 

CONTRA Thomas Radsfeld ? Als me.e.v van Catharina Hania zijn e.h. en med als cur over 

Sape en Anna Hania zijn huisvr. broer en zuster; en nin die qual erfg sub ben v. inv. Van wijlen 

Adriaan Cranenburg,  

 

Claes Steffen Steffens te Dokkum CONTRA Steven, Dirck en Cornelis Willems zonen, voor 

zusters en broeders en erfg van Willem Stevens ged.   HET HOFF cond de ged de impt te betalen de 

somma van 1289 g.gld en 19 strs; met schaden etc.... voorzover die niet in de penningen 

gecomprehendeerd zijn, en onder deductie van het geen bij slot van rekening van Peter Lyupkes van 

14 okt 16043 zal behoren, voorts.... niet ontvangbaar.... 

122.   

23 okt 1609. 

Gerben Pieters Sickema, Johannes Gosses, Syurd Jeltis en de wed van Jan van Benthem, als voorst 

van de kinderen;    CONTRA     Baucke Taeckes, burgemeester van Leeuwarden.  

 

24 okt 1609. 

Syu Haies te Nijkerk in Dongeradeel, als cur over Doedke Sypts dr zijn e.h.  CONTRA 

Sypt Ritskes op de Jouwer bij Dockum.  Voor de Commissaris.... geen Poincten. 

 

Metke Alle dr wed van Pieter Hesop;    CONTRA Harmen Aeldriks en Epo Jan Bartels,  

voor hen en de erfg van Pieter Henricx Hesop.  ... niet ontvangbaar.....  

20 ot 1609. 

Etke Dirks dr impte CONTRA Douwe Atses Meilema,  rejekteert de exceptie en met de impt 

ten principale recht.... reserverende de kosten. 

123   

26 okt 1609 

Jfr Auck van Donia c.s. CONTRA Uupke van .Burmania en Tyerck Ryurdts Bants,  
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HET HOFF rejekteert de exceptie, bij de gedaagde geponeerd, cond. deselve CONTRArie conclusie 

te nemen, tegens het verzoek van de impt gedaan. De 20 april 1608; ....   .... sonder de playdoye 

tusschen partijen voor den Hove hangende, reserverende de kosten. 

 

Buwe Sickema op Wijgeest, Req.  CONTRA Haie Thomas en Folkerd Martens, e.l. onder de 

klokslag van Dockum, en Thomas voor Sijts zijn dochter, c.d.r  IN factis. 

 

Marten Claas te Belkum,  CONTRA Pieter Sydses en Anna Cornelis, e.l. te Onze Lieve 

Vrouwen Parochie.  Ged. en gecontumaceerde. 

HET HOFF  gezien de citatien en houdende de overgelegde obligatie voor bekend, d.d 17 mrt 

lestleden cond de ged de impt te betalen 385 C.gld; met schaden etc....  

124. 

Gatse van Andringha impt CONTRA Eelke Jans te Harlingen, en Jan Elings te Minnertsga,  

HET HOFF gezien de citatien en houdende het overgelegde accoord voor bekend, d.d. 8 april l.l.; 

cond de ged de impt te betalen de somma van 21 g.gld. 

 

Gerlacus de Friso, CONTRA Jan Bol de jonge,   ontzegt de req zijn verzoek.... 

27  okt 1609. 

Tyesse Botes voor hem en zijn litisconsorten    CONTRA Trijn Jacobs dr geass. met Jacob Mintses 

haar zoon, HET HOFF  verklaart de gereq ongehouden te wezen op de eis van de impt te 

antwoorden, en cond de req mede in de kosten. 

 

Wytse Wopkes     CONTRA     Hans Douwes te Ferwerd, ged.  

HET HOFF gezien de citatien en houdende de overgelegde .....? voor bekend d.d 5 aprilis 1608, 

cond de ged de impt te betalen 123 g.gld en 21 strs. En om redenen compenseert de kosten. 

125. 

DE EERSTE RECHTDACH NA ALLERHEILIGEN 1609 IS GEWEEST DEN 7 NOVEMBRIS.  

 

Drs. Syds en Aesge van Popma, mede voor Tiete van Popma hun broeder, als erfg van wln Imck 

van Popma. c.d.r CONTRA Anne Tyerks voor hem en als last hebbnde van de andere erfg, 

van Haring? Huister zate;  In Factis. 

9 nov 1609. 

Ane Douwes tot Bolsward, speciale last van  Gerbrich Hylke dr de e.h. Van Lambert Sibrens, met 

hem geass. Anna Hylke dr e.h van Joachim Gerrijts, en Ocke Sipkes als cur over Doed Hijlke dr.; 

allen erfg van Hylcke Sipkes en Doed Andries ab intestato; hun olders.  CONTRA  

Maria Jans U.. kes wed. van Hylke Sibes te Harlingen. HET HOFF cond de gereq met de 

presentatie in het 15e artikl van het antwoord te mogen volstaan. En voorts niet ontvangbaar.  

 

Tieede Boyens te Echten CONTRA Douwe Buwes.    HET HOFF doet te niete het vonnis 

van de Nederrechter, en bij nieuwe fine recht doende, cond de ged de applt te betalen de somma van 

100 phs gld. Met schade etc.... 

126.  13  nov 1609. 

Henrick Oldendorp burger in Leeuwarden,  CONTRA Syuck van Uunnie, (Wijngie) 

HET HOF doende recht ten principale, cond de ged de impt te betalen de somma van 1420 c.gld. 

Met de schaden ...etc.... en gehoord de eed van de impt tot versteking van zijn aangeven, hem te 

betalen nog 80 c.gld; sedert de litescontestatie. Alles onder deductie van 500 c.gld; en een partije en 

268 C.gld , 13 str in een ander partije, onverkort.... en compenseert de kosten. 

14 nov 1609. 

Focke Jensma impt CONTRA Abraham en Andries Roorda;     IN FACTIS. 

 

Jelle Claas als voorst van zijn kinderen bij Trijn Taecke dr;   CONTRA Jurgien Henricx en 

Wolter Jans, als voormombers over de weeskinderen van Feike Hettes, in die qual erfg. van Graets 

Wibrands bestemoeder,  Het HOFF rejekteert de exceptie en condemneert hem peremptoir.  
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16 nov 1609. 

Baucke Feddes tot Teerns, als man een voogd van Rixt Hotse dr; mede erfg van Hotse Pieters haar 

vader, die erfg. was van Bonne Lyklema, en als last hebbende van de andere erfg.   CONTRA  

Syds van Botnia,  IN Factis. 

127 

Jacob Frans Appelllant,  CONTRA Wijnke Reins, geapp.   

HET HOFF cond de applt de geapp met de processe te laten ongemoeid, Reserverende de kosten. 

 

17 nov 1609. 

Matheus Rommarts met Dr Johannes de Veno, zijn curator;   CONTRA Jfr Ida van Hania ged. 

HET HOFF verklarende en m... bij Partijen echte grondheerschap te ? wijzen, cond de ged. Om 

hetselve in behoren te laten solemniseren, en de impt voor haar echte man, ant.... en houden en om 

redenen compenseert de kosten. 

 

Jan Pieters en Rixt Jacobs dr. e.l aan St Anna Parochie, impt CONTRA   

Cornelis Cornelis en Willemke Jacobs dr. e.l.; te Mariengaerde;  

HET HOFF  verklaart dat de ged. met zijn presentatie mag volstaan; en voorts niet ontvangbaaar. 

 

18 nov 1609. 

Lyuwe van Jukama Rd Ord. als last hebbende van de gemeente van Boxum, en Jarich van Ockinga 

en Jurrien Harmens, als last en procuratie hebbende van de gemeente van Dronrijp.  CONTRA 

Edsart van Grovenstins, Grietman van  Menaldumadeel. 

HET HOFF verklaart de gedaagde ongehouden te wezen om op d eis van de req. te antwoorden, 

nopens de verzochte rekeningen, en voor alsnog lites te contesteren, en compenseert de kosten; en 

op de vordere eis rejekteert de exceptie.  

128. 

Tyerck Tyallings, Appellant,  CONTRA Dr Syds en Aesge Popma, voor hen en voor Tiete 

Popma, erfg van Imck van Popma hun overleden moeder. Res de proc.  HET HOFF verklaart de 

appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Jurrien Henriks burgemeester binnen Leeuwarden;  CONTRA Offke Joachims, burger aldaar.    

In Factis voor Eijssinga. 

 

20 nov 1609. 

Watte Ibes voor hem zelven en vanwege Eesk Gerke dr; zijn e.h; Aelbert Orcx voor hem en als 

voogd van Bauck Gerke dr. zijn e.h; Meynd Gerkes res de proceduren, bij Frouk Meinds 

Jan Claas vanwege en uit de naam van Reiner Gerkes, en Fecke Gerkes zijn stiepzonen, c.d r erfg 

van Minne Reiners.  CONTRA Jelke Gosses.  

HET HOFF cond de gereq te gehengen en te gedogen dat bij de commissaris van den Hove, vocatis 

vocandis werde geprocedeerd, tot affscheidinge van vijfdepart van de zate ten processe uitgedrukt. 

En het 5 e part te laten volgen. .... 

129. 

Hans Johannes , deurwaarder van dezen Hove, en Douwe Bockes Abbema voor hem zelven, en 

vanwege Dirck Henricks gevoegde,    CONTRA Teed, Jurrien Auckes wed. te Dokkum en 

Douwe Jurriens Welterusten(!) op de Wijgast. HET HOFF condemneert om de impt Hans Jans te 

betalen 42 g.gld; en een olde rosenobel, met de schaden en interesten, onverkort zijn recht tegens 

Douwe Abbema...... 

 

21 nov. 1609. 

Julius van Meckama als als ususfructuaris van Auck van Tyessens zijn huisvrouw;  CONTRA  

Worp van Tyessens als universeel erfg. Van Jfr Geel van Humalda;  Julius van Meckmans als us. 

Fruct van de andwere erfg van Auck vs.  Imp. 

 

Dezelfden   CONTRA  Worp van Tyessens, als vorige zaak.   In Factis. 
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Julius van Meckmans, alsvoren CONTRA Worp van Tyessens als in vorige zaken;  

Het HOFF cond de ged de impt tot zijn lijffstond onder genoegzame cautie uit te wijzen en over te 

dragen sovele landen, dat de opkomsten jaarlijks zullen kunnen bedragen, de somma van 120 

g.gld;en dat sedert het overlijden van gedaagdes wijlen moeder, met schaden etc.... 

130. 

Gerrijt Dirks impt op het Nieuwland buiten Leeuwarden, voor hem en als last hebbende van Claas 

Dirks zijn broeder, en Dirck Claas  als voogd van Imck Dirks dr; zijn zuster.  CONTRA  

Douwe en Harmen Lyuwes te Nijkerk in Dongeradeel.  

 

Eilard Menerdts als voogd van Sickien Brandenburgh zijn huisvrouw onder benificie van inventeris.  

CONTRA Hypolitus Roeloffs Crack en Jan van Cuijck  IN Factis. 

22 nov 1609. 

Douwe Robijns   CONTRA  Meile Jeronimus, en Auck, Doeke Foppes huisvrouw,  

rejekteert te exceptie en peremptoir te antwoorden... 

 

Mr Epo Stoltenburg, als cur over Cornelis en Gerke Gerke dr Boorsma? De ontscheidinge van wln 

Eelck Harts, hun wijlen moeder.  CONTRA Douwe Bockes en? Ege Jans ? En Gerck 

Boorsma;   In Factis.  

131. 

Wybe Pieters impt CONTRA Mr. Dominicus Oedsma,  rejekteert de exceptie en cond de ged 

peremptoir te antwoorden 

 

Dr. Hector Rheen als m.e.v van Maria van Hoitema, zijn e.h; als erfg van wln Jfr Clara van 

Sickingha. CONTRA Johannes ter Wisga, als leg adm over zijn zoon Eyso als enige erfg. 

Van Jelke Stijnthiema zijn overl. moeder. HET HOFF onder de presentatie van de impt van het 8e 

artikel van zijn replijk, rejekteert de exceptie t.o.v de eis geponeerd, cond hem peremptoir te 

antwoorden en op de andere li.... van de eis, cond de ged met de impt tot ontscheidinge en delinge 

van de goederen landen en finantien te procederen, en heem de gerechte helft te laten volgen.  En 

mede in de kosten... 

 

Mr. Eelke Dronrijp, cur. over de goederen van Jacob Pieters, en Dieuw Luitiens dr; tot Liussens, 

geabandoneerd.  CONTRA Jacob Pieters Heer convooimeester te Harlingen.   In Factis. 

 

Syurd Sakes,  CONTRA Sasker Jaens,    In factis. 

 

Mr Hero Tyards, burger en Chirurgijn te Harlingen, als erfg van zijn kind bij wln Fokel Claas dr 

getogen. En mediate erfg. van deselve.  CONTRA  

Sijke Claas dr, e.h van Remmeren Tyerks, burgemeester in Leeuwarden. En Jan Jans burger in 

Franeker als vader en ( pag 132)  voorstander van zijn kinderen bij wln Elske Schelte dr.  

HET HOFF taxerende des triumphants aanpart van de erfenisse in de vs somme gemeldet, ter 

somma van 100 c.gld; ord. Betaling van deselfde somma sedert het overlijden van het vs kind bij 

Fokel getogen. En om redenen compenseert de kosten.  

 

Griet en Rins Hans drs; gesterkt met Olfert Gerrijts hun oom,  CONTRA  

Henrick Gerrijts burger in Leeuwarden;  HET HOFF gezien de presentatie van de ged. En de 

accusatie van de impt, cond hem te laten authoriseren voor de helft curatorem over de impt en 

dienvolgens de administratie voor de helft aan te nemen, en om redenen compenseert de kosten.  

 

29 nov 1609. 

Piecke en Joachim Idts zonen als erfg. Van Anna Ads hun grotemoeder.  CONTRA  

Gale Hankes, als m.e.v van Parck Reiners dr; te Warns, en mede last hebbende van Hartman 

Hartmans Posthuma, te Koudum, als m.e.v. van Bauck Reiners dr. en van Hendrik Douwes, burger 

te Staveren, als man en voogd van Syts Rennerts dr.  IN Factis. 
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Pibe van Hoorn, Req.    CONTRA Thomas Pieters voor hem en Poppe Herings als volm van de 

andere erfg. Van Holle Rinnerds, en Uulck Rinnerds wed, en intervenierend voor Agge Hinnes. 

HET HOFF rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden. 

133.   

22 nov 1609. 

Mr Anne Cyperlani notaris en postulant aan St Jacobs Parochie. Als last en proc. hebbende van 

Jacob Gerrijts, aldaar, en geprefereerde crediteur van Pieter Hans.   CONTRA  

Jan Jans, aan St Anna Parochie, voor hem en als vader van zijn kinderen bij Bauckien Clase dr zijn 

overleden huisvrouw.     HET HOFF cond de gedaagde aan de impt onder het 23e artikel van het 

repliek, en het 5e artikel in het tripliek te betalen de somma van 300 c.gld; met schaden etc... 

 

Gerloff Lubberts in Sneek,  CONTRA Joachim Pieters en Anke Aesge dr.  

 ...te namptificeren ..... 100 c.gld..... 

 

Burgemeesters , schepenen en de Raad van Worckum, impt CONTRA Jacobine Henricx 

als wett voorst van haar kinderen bij Jan Jans geprocreerd en Sibbel Schelte dr.  en Claas Eelkes 

gedaagden.   Te compareren voor de commissaris ....  ,  termineren, de eis incluis.....? 

 

Dezelfde impetrant CONTRA Wijbe Jacobs en Broer Cornelis, als macht en procuratie 

hebbende van Epck Meyns vanwege Goitsen, Ansck en Sibbel Jans dr; en c.d.r voor Lijsbet Jans, 

zijn wijff en Uble Tialles vanwege de erfgenamen van Bauck, Mense Ockes wed. sampt Juruen 

(Jurien?) Claas. ... geen dictum. 

134. 

Deselfde impetrant CONTRA Taeckle Annes, Syurd Sibles, en Jelmer Jans, en zij tesamen 

erfg van Hil en Wypk Tyerks, als erfg. Van Bauck Jelmers en Jelmer haar zoon.  IN Factis. 

 

Deselve CONTRA Lyuwe Lolles als last en procuratie hebbende van Lolle Syurds,  en 

Lijsbeth Douwes.  Ut supra. 

 

28 nov 1609. 

Bauck Jelgersma wed van Haio van Gaikema;  CONTRA Jouck en Tseets Jelgersma voor  

hen en intervenierende voor Syurd en Jan Thonis gebrs; Harmen Syurds, Luloff Tammes en Jan 

Luloffs, Acke? Romkes, en Jan Sickes, keteler, allen wonend op het Surhuisterveen, meijers en 

veenmeesters van de vs Jouck en Tseeds. gedaagden  HET HOFF cond de ged te stellen 

genoegzame cautie voor de restitutie van de turff op de venen in questie gegraven en nog te graven, 

oft de estimatie van dien.  

 

Taco van Burmania te Ferwerd,  CONTRA Rienck van Burmania te Leeuwarden. 

......... niet ontfangbaar en compenseert de kosten. 

135.  30 nov 1609. 

Ferck Aytta voor een derdepart erfg van Trijn Pieters zijn moeder.     CONTRA  

Ale Claas zn en Auck Ale dr; gestekt met Uupke Freriks haar man.  IN Factis 

 

Anthonius van Hettingha  CONTRA Sipke Ennes.  In Factis.  

 

1 dec 1609. 

Jelger van Feitsma, rentmr. der domeinen en grietman van het Bildt,  CONTRA  

Dirck Adriaans, aan St Jacobs Parochie en Daan (Daam?) Jans te St Anna Kerk. 

HET HOFF cond. Daam Jans het bijzitters ampt aan te nemen, ontzegt de impt zijn verzoeken... 

 

Rinke Jans c/ux. CONTRA Aarend Wabbels als cur over de geabandoneerde goederen van 

Ipke Ipkes.  Rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden 
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Haio van Roussel Raad Ord. in dezen Hove, als last hebbende van Jfr Jel Ailwe wed van Gemme 

van Burmania.   CONTRA Bouck van Burmania geresumeerd de proceduren bij wln Upke 

Burmania zijn volle broeder gesustineerd. HET HOFF cond de ged  de impt de helft van Nieuw 

Burmania huizinghe in den processe uitgedrukt met de toebehoren van dien ( pag 136....)te laten 

volgen, verklarende de impt tot zijn vordere eis niet ontvangbaar; onverkort zijn recht nopens de 

reparatie van Oud Burmania huis, gedaan en de ged zijn defensien ter contrarie met de gedaagde 

zijn recht nopens de redempte van de helft van Nieuwe Burmania huis. ... zo hij bevinden zal en 

compenseert de kosten. 

4 dec 1604. 

Otte Ottes voor hem en vanwege zijn kinderen bi Lijsbeth Jenke dr zijn wln e.h getogen   

CONTRA Haio Pieters te Franeker, als v.v. Eelck Arends dr. zijn huisvrouw, en c.d.r voor 

Rienck Pieters zijn broeder, burger en brouwer binnen Leeuwarden.    HET HOFF cond de ged de 

impte de rente van drie jaren van 7 g.gld waarvan het laatste verschenen is de 1e mei 1607, en 

voorts alle jaren daarna, te betalen, tot de rente afgelost is. ... 

5 dec 1609. 

Juke Douwes als cur over Ritske Broers en Lijsbeth Broers,    CONTRA Ritske Broers en Wibrand 

Elles, als cur lit over Lijsbet Broers.   IN Factis. 

 

Hieronimus Obbema en Auckien Rorsma e.l.;   Lyuwe van Wytsma IN Factis. 

137. 

Matheus Jans Onderwater, brouwer in Delft, in “De drie steelen”,  CONTRA  

Ewe Tyalles en Ids Asse dr e.l.; bierstekers op de Jouwer, in conv en in reconventie.  

HET HOFF houdende het proces aan des gedaagde's zijde voor geconcludeerd, cond hem te betalen 

aan de impt de somma van 827 cgld en 13 strs; in een partije met schaden etc.... ende nog gehoord 

de eed van de impetrant tot versterking van zijn aangeven gedaan in een andere partije 243 c.gld en 

1 stuiver, met schaden etc... mits hier inne tellende de somma van 50 c.gld en 30 gelijke guldens; 

indien hij dit kan bewijzen (?) sampt hetgene meer bij rekeninge en liquidatie ... en cond gedaagde 

in de kosten... 

 

Tyomme Wopkes  CONTRA Sibren Wopkes,  HET HOFF  cond de gedaagde de 

impetrant te betalen de somma van 790 g.gld en 2 strs; met schade  etc..... 

 

6 dec 1609. 

Sipke Gratema te Dockum, CONTRA  Jacob Pieters nom. Trijnke Gratema zijn 

huisvrouw,    ..... de ged met de presentatie te ogen volstaan en de req tot zijn eis niet ontvangbaar.  

 

Aarend Bauckes en Jantien Harmens dr e.l impetranten  CONTRA   Tyebbe Jelgers, Tiete 

Andries  Botte Frielsma  Rijpke Popkes, ged.  HET HOFF    rejekteert de exceptie en cond de ged 

peremptoir te antwoorden ..... reservernde de kosten. 

138. 

Eelke Rienks op de Jouwer, als voogd v. Lijsbet Dirks dr zijn e.h.; als erfg van Trijn haar zuster.  

CONTRA Mamme Everds als v.v. Syu Reiners zijn huisvrouw, en als erfg van Simon Reiners.  

HET HOFF Cond de ged om te gehengen en te gedogen dat de req. pro rata, van tegen hem so van 

kapitaal als interessen van zijn moeders goederen mach competeren, genietende van de penningen 

in questie.  En compenseert de kosten. 

 

Adriaan Wierds burger in Harlingen,   CONTRA Syrck Rommartha wonende op  Ameland, voor 

hem en als volm van zijn zoon Baucke Rommertha, HET HOFF cond de ged de impt te betalen de 

somma van 316 g.gldl; 19 strs; met schaden etc.... en cond de ged mede in de kosten. 

 

Doorgehaald. 

Willem Heusen, dienaar van Au..te Kollum, Pieter Aarts Ducas ? En Maike Claas wijnheer te 

leeuwarden.  ... te betalen 191 c.gld 19 strs.  

139. 
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Pietke Pieters lest wed van Willem Sch.... te Bolsward;  CONTRA Claas Dirks op Dronrijp. 

In Factis. 

7 dec 1609. 

Ryurd Walles triumphant  CONTRA Anne Piers gecondemneerde  In Factis. 

 

Douwe Nijenhuis, CONTRA Lenerd Hoen en Leentie Laurens dr el te St Jacobs Parochie;  

HET HOFF rejekteert de exceptie en de ged peremptoir te antwoorden 

 

Feye van Jaarsma te Holwerd,  CONTRA Watze van Ockinga op Dronrijp. Als voogd van 

Jfr Saepck van Burmania HET HOFF cond de ged om de impt van de aanspraak van Willem 

Doedes ter summa van 300 g.gld te guaranderen en kosteloos en schadeloos af te doen. 

 

Eltije Wijbe zn. voor hem en voor zijn broeders en zusters,    CONTRA Tyerck en Lykle 

Harmens, Reinsch Buwe wed. Ida Buwe dr, en Wobbe Saskers, als voogd van Syts Buwe dr; zijn 

e.h. en mede als voormomber over Feite Buwes weeskinderen.  

HET HOFF condemneert de gedaagde elke voor zo verre zij land hebben in Albert Feites stelle, aan 

de impetrant en triumphant te vieren vijg gem... (pag 140..............)sij meer aan de dorprechter van 

schattinghe betalen als zijn landen tot laste komt; en hij van andere personen minder beurt; ende 

hem te voldoen de schaden etc....; onverkort hun recht onder elkander, tegen anderen die meer in de 

vs stelle bezitten; en deselve partijen in executione munimentum ende verificatie in dezen voegende 

ende voorgaande proceduren ged... en overgelecht hebbende.... 

8 dec 1609. 

Rintse Wolters tot Betterwird, voor hem en v.v Fije Pieters;   CONTRA   Claas Pieters en Doecke 

Seerps, voor hen en als mede erfg. Van Pieter Gerbrands,  ....voor de commissaris om hen te 

verenigen..... indien niet POINCTEN: 1. Op wat goeden de executie, daar over geklaagd wordt 

gelecht is. 2. Oft de requiranten geen goeden van Kempe Pieters onder hen hebben en wat goed? 3. 

Wat de kooppenningenvan wln Kempe Pieters en Fij voor de zate tot Betterwird belooft ende 

hoeveel daarvan bij het leven van Kempe betaald is, en in wat voegen? .4. Oft Fij Pieters ook 

scheidinge gemaakt heeft met haar kinderen  en dat te recouvreren. 5. Wat roerlike goederen ten 

tijden van Kempes overlijden in't sterfhuize geweest zijn. En waar die gebleven zijn,  

pag 141. 

Aeltsen Saeckles als wett voorst van zijn kinderen bij Rixt Hesselsdr te Baard; Eme Dirks en 

Syouck Johannis, e.l te Wommels gereq. ... niet ontvangbaar.... 

 

Hans Johannes deurwaarder van dezen Hove,  CONTRA   Tied Douwe dr wed Jurrien Auckes 

(Amkes?)   HET HOFF taxerende het salaris, vacatien en expensen bij de impt verteerd, en gedaan 

over de executie van de verscheiden commisien, de ene neffens de sententie aangaande de eerste 

van de principale sorte(?) ende de ander neffens zekere taxatie, van kosten etc...; ende tot voordele 

van Lijsbet, Arnd Boelis ende ten nadele van de gedaagde; ter somma van 47 c.gld. Aan de impt te 

betalen.  

 

Dirck Pieters te Hyum, als cur. over de nagelaten weeskinderen van Douwe Pieters zijn broeder, bij 

Trijn Gerbens dr.  CONTRA Arrien Sibrens tot Hemminghe voor hem en als wett. voorst. 

Van zijn  kinderen bij Lysbet Femmes (?) getogen, en c.d.r. .. te namptificeren 500 g.gld en 

ten pricipale in factis. 

142. 

Syurd  Emkes Req.  CONTRA Alle Binnerds en Douwe Jaspers als volmacht van Oldega in 

Smallingerland. .... peremptoir te antwoorden..... 

 

11 dec 1609. 

Tading van Adeelen, Breutick Jacobs en Cors ? Cornelis, als volmachten van den dorpe Berlicum 

im. CONTRA    Romke Foppes te Berlicum, en Lyuwe Ulbes; ged. HET HOFF cond de ged 

te samen en voor zoveel zij de landen ten processe gemeld, gebruiken om 3 oord, drie stuivers en 

vier penningen floreenrente op te brengen, en de impt te restitueren hetgeen sedert de wandel bij 
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henlieden is verschoten, en betaald; en nog betaald geworden....  

12 dec 1609. 

Jan Bonteman voor hem, Jan Stoffels als m.e.v van Gertien Bontemans, en caverende de rato, en 

last hebbende van Martien Bontemans huisvrouw van Claas Jans, en tesamen mede erfg van 

Cornelis Willems, en Martien Dirks dr; hun wln ouders, en mede erfg van Luelt Jans dr  hun 

overleden moeder.    CONTRA       Steven Willems. Het HOFF verklaart de appellanten aangaande 

het testament van Cornelis Willems en Martjen Dirks bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard; ( pag... 143) en condemneert hen in de kosten; ..... en bij nieuwe sententie recht doende 

condemneert de geappelleerde aan de appellanten over te leveren perfect inventaris, van de 

goederen bij zijn kinderen nagelaten, voor zover die van Liolt ! Jans dr affgekomen zijn, de 

appellanten ten tijde van het overlijden van zijn kinderen heeft gehad; met schaden..... etc. 

 

12 dec 1609. 

Epo Frans te Dokkum, applt     CONTRA  Auke Tyebbes, capitein te water, voor hem en zijn 

huisvrouw.  ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter..... 

 

Albert Edes, Req.  CONTRA Gerrijt Bartels in zijn qualiteit.   HET HOFF restitueert de 

Requiranten tegens verloop van tijd, .... drie weken om zijn produktie te mogen doen.  

 

Mr Salomon de Bruin, voor hem en als v.v Tseeds Pieters dr. zijn e.h. en c.d.r ; en voor zoveel nood 

gesterkt met Abbe Freriks, Reiner Syrds vanwege Henrick Gelis, en Wijtse Wopkes, vanwege 

Henrick Michiels, Jan Gosses zoon vanwegen Frans van der Laan Heerenbanck, Jetse Alberts en 

Mints Hotse dr.   CONTRA Claas Tyebbes, ged. HET HOFF cond de geappelleerde voor zo vele 

in hem is, onder de meublen ten processe geroerd verklarende ter plaatse daarvan die gehaald zijn, 

costeloos en schadeloos te brengen mitsgaders in de kosten. 

144. 

Jan Jobs aan St Jacobs Parochie;  CONTRA Arien Claas aldaar, Cornelis Barthouds aan St 

Anna Parochie; als voormond van de onmondige kinderen van Dirck Boyens en Teetien Tonis dr. in 

leven echtelieden. HET HOFF doet te niet het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe 

sententie verklaart de geapp originaal niet ontvangbaar. 

 

Anna Jans op Rinsmageest;  CONTRA Lywe Wybrands in Moermwolde, als cur bonorum over 

wln Jacob Syurds en Dieuw Offke dr nagelaten goederen.  .... niet bezwaard..... 

 

Serapius Sminia (Was eerder Smeengie) domheer te Utrecht, voor hem en c.d.r voor Barbara Reen 

zijn zuster, Req.  CONTRA Pieter van Teetlum, als voogd van Josina v. Aytta zijn e.h.; 

volmachr en nage..... van Dr Aggeus Albada, syndicus der stad Spiers, en Wiglius van Aytta, tot 

Swichum, en Jfr Cornelia Tyepnia, wed wln Wibrand van Aytta, voor haar kinderen.  

HET HOFF cond de gedaagde om haar protestatie en oppositie ( pag 145....) kosteloos en 

schadeloos af te doen.  

 

Remmeld Douwes te Tzum, req. CONTRA Peter Kingum, HET HOFF ontsecht de req. zijn 

verzoek en cond hem in de helft van de kosten. 

 

Carel van Unia, en Wopke Renix zn Andringha, kerkvoogden te Wirdum,     CONTRA     Jfr Hylck 

Feitsma, voor haar en als conjuncta persona onder ren S.C. Vell. Voor haar zuster His Feitsma;  

HET HOFF cond de gerq onder de persentatie bij de req  in hun replijk gedaan, te gehengen en te 

gedogen dat de getaxeerde 213 c.gld  en 10 strs, werden bekeerd (?) tot affkortinge van der armen 

binnen Wirdum, restitueren solden, van wegen hun Winter ? register, ten achteren wesende, ende 

dat op de name van Tyalling van Camstra de olde volgende de selven leste wille, ende de req. 

Dienaangaande met de executie te laten ongemolesteerd, en om redenen compenseert de kosten.  

146. 

Jell Gatse wed Jan Dirks te Roordahuizum, voor haar en als tutrix voor Gatse, Jan Floris, Broer 

Barbara, Hiske en Dieuw haar onmondige kinderen...  CONTRA Simon Popkes en Syouck 
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Timens, e.l voor zich en als bestemoeder van Cuniera Jurjiens, wonende in de vs dorpe, ged, 

HET HOFF  verklarende de impetrant van wege haar kinderen bij de gedaagde geinjureerd te 

wesen, cond cond de selve ged. Aan de impt tot profijt van de kinderen uit oorzaken vandien te 

betalen de somma van 182 g.gld; en in de kosten en verklaart de impt in haar eigen name tot haar 

eis etc niet ontvangbaar. Compenseert de kosten...  

 

Jacob Jans Hagen,  CONTRA Dorothea Jacobs dr e.h van Franciscus  Averkamp, Lysbet 

Jacobs dr e,h van Simon apotheker, Claaske Jacobs dr; e.h. van Cornelis Cornelis, Jacobjen Jacobs 

dr en de voornoemde Franciscus Averkamp, als voormomber over Wibrand Johannes en Aeltien ? 

Johannes dr nagelaten weeskinderen van Johannes Lyeuwes   HET HOFF verklaaart de impt tot zijn 

eis en coclusie niet ontvangbaar en om rdenen compenseert de kosten.  

147. 

Wijbe Pieters impt, en triumphant,  CONTRA Willem Jans in Suwolde.  

HET HOFF tauxerende de fruchten, profijten en emolumenten schaden ende interessen, ter somma 

van 98 c.gld en als dat de gedaagde aangaande de somma zijn voortgang zal hebben.  

 

Juke Douwes tot Steens, als vader en wettige voorstander van zijn kinderen bij wln Imck Johannes 

dr; mede erfg van Johannes Claas dr. impetrant;    CONTRA Habel Tsommedr wed van Wln 

Foppe Frans te Steens,  .... niet ontvangbaar.... 

 

Ids Bukes, als last en procuratie hebbende van Buke Ids en Perck Broers, dr zijn ouders, en c.d.r 

onder verband van goederen;   CONTRA Haring Buwes voor hem en als volmacht van Tyalling 

Scheltes, als leg adm over Maij Tijallings dr; zijn kind bij wijlen Ansck Buwe dr; zijn overleden 

huisvrouw; en mede als proc hebbende van Maij Buwe dr.  

HET HOFF gehoord de eed van Ryeurdt Buwes tot versterking van zijn aangeven, gedaan, 

verklaart de impt niet ontvangbaar.    

148. 

Nanne Pybes Abbema als cur lit. over Lyeuck en Hylck Gravius, (Gravers?)  CONTRA 

Jfr Hylck Siccama wed van Mr Doco Wyaarda, in leven Raad Ordinaris, en voor Douwe Pieters 

haar meyer, onder Ren. S.C. Vell.  Gedaagde POINCTEN : 1. Oft Ambrosius Gravius meer 

goeden en landen gehad heeft, van zijn moeders wegen, als de 40 pm lands te Westergeest, en de 

landen leggende in de Blancken ham, in het testament van wijlen Hil Rithamers, zijn moeder 

gementioneerd.  2.Oft de landen in de Blancken ham bij zijn Moeder toegelegd zijn nog behouden 

en onverkocht zijn? 3. Hoe veel deselve landen waardig zijn geweest, oft nog zijn, zo die ng 

behoden zijn, 4. Hoe groot de somma geweest s van ten achteren wezende schattinge, waaromme de 

7 pondematen van de 40 tot Westergeest bij decreet ten processe vermeld, verkocht zijn? 5. In wat 

jaren de dijkschattinge zo opgelopen is?  6. Te recouvreren van de verkopinge de vs 7 pm. lands het 

decreet waarvan mentie gemaakt wordt. 

149.  

13 dec 1609 

Beernd Pieters te Winsum en Evert Ellis te Hylaard, als voormomber over de jongste weeskinderen 

van Rommert Freriks, en Pietrick Pieters dr; en als het recht hebbende van Pieter Rommerts, oldste 

zone, van de vs echtelieden, impt CONTRA Jantien Jans wed en erfg. Van Jan Pieters, haar 

bestemoeder;    in factis. 

 

De Gasthuisvoogden binnen Leeuwarden,  CONTRA Oene Joukes Oenema.  IN Factis. 

 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantien, Simon Bennerds dr, Pibe Douwes als m.e.v van 

Clara Simon Bennerds, en zij als conj pers van Wick Simon Bennerds, hun zuster, als erfg van 

Simon Bennerds en Oene Simon Bennerds hun huisvrouwen vader, Triumphanten. CONTRA 

Gabbe Jans, burgemeester te Dokkum.HET HOFF  tauxerende de fruchten en profijten emolumen-

ten schaden etc ter somma van 128 g.gld en ord dat de proceduren hun voortgang zullen hebben.  

150. 

Andries Tyardts te Oostrum, als voogd van His Sibe dr zijn e.h. en het echt hebbende van Syurd 
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Jelgers en Pitrick Sibes in Betlehemster Meulen, en Jan Alberts vanwege Marij Sibe dr, Everd 

Douwes als man een voogd van Marij(!) Sibe dr zijn huisvrouw en zich samen sterk makende voor 

de kinderen van wln Sibrand Sibes, en in die qual erfg van 5/6e deel van Sibrant Sibes en Ints 

Douwe dr. e.l; hun olders. CONTRA Jan Sibes te Schillaard; intervenierende voor Tijmon 

Sibrands Secretaris van Baarderadeel, met oblatie van genoegzame cautie, voor dezelve 

intervenierende.  HET HOFF voorbijgaande de exceptie, bij de gedaagde en interventeur 

geopponeerd, en doende recht ten principale, cond de selve onder de impt verklaringe en presentatie 

in het 17e en 18 artikel van het repliek gedaan, te doen rekeninge. Bewijs en reliquia, en de 

panningen daar aff ontvangen, in handen van de commissaris te consigneren....  

 

Jan Gelis en Alle Bauckes as volm van het dorp Oosterzee, en Echten,  CONTRA 

Jan Auckes of zijn gesubstitueerde, en Bernardus Oosterzee in zijn qualiteit.  

........... accorderende de ged. de tijd van drie weken om zijn produktie temogen doen,  mits dat Jan 

Auckes middelertijd, niet geholden zal zijn, de req. positien te beantwoorden, ...en in state van 

wijzen te brengen....  

151. 

Dr Theodorus (!) Tiara als vader en voorst van zijn kinderen bij Jfr Ida Buigers, zijn wln e.h. 

CONTRA    Oene Oenes, burger in Leeuwarden, occuperende voor Catharina Offes zijn e.h.; onder 

verband van goederen.  In Factis. 

 

Johan van Sichem als voogd van Aeltien, Benedictus, dr Oedsma, zijn e.h en c.d.r;  CONTRA 

Jacob Claas te Grouw.  POINCTEN:  1, Wat landen of goedern wln Isbrand Gravius van zijn 

moeders erfenisse heeft genoten. 2. Oft daar wat van is behouden, 3. Wat de waarde van dien is 

geweest? 4. Wat goederen van zijn moeders erfenisse hem bij testamente is tegelegd, en nu 

behouden of onverkocht zijn. 5. Hoeveel de verkochte alsook de behouden landen waard zijn 

geweest. 6. Wat moblen bij het versterven door Isbrand zijn  nagelaten? 7. Waar deselve zijn 

gebleven oft bij wien deselve alsnu werden gepasseerd?  

152. 

Lyuwe Pieters, schepen der stad Leeuwarden, en rentmeester der geestelijke goederen aldaar;  

CONTRA Bartel van Douma tot Hallem, en Jfr Tet van Douma e.h van Syds van Botnia 

Grietman van Wymbritseradeel e.l  HET HOFF cond. Jfr Tet van Douma de impt te betalen de 

somma van 15 g.gld; met gelijke 1 ½ g.gld jaarlijkse rente uit Mollema (Mellema?) goed, te 

Huizum, Jacobi 1598 verschenen en nog te verschijnen, alle volgende jaren, met schade etc.... en 

tegen Barthel van Douma niet ontvangbaar.  

 

Albert Joosten als man en voogd van Freerckien Jans dr. zijn e.h. wonende aan St Anna Parochie 

CONTRA   Claas Jacobs en Pieter Mintses(?) , aan L.Vrouwe Parochie.  

HET HOFF condemneert Claas Jacobs de impt te betalen de somma van 40 c.gld; met schaden etc... 

verklarende Pieter Mathijs (?)  met zijn presentatie te mogen volstaan, des dat de gedaagde te 

samen? met een betaling mogen (mag) volstaan.....?  

 

Botte Foppes  CONTRA Trijn, Jan Feddrix wed ged.   In Factis 

 

Oene Joukes Oenema, te Minnertsga, aplt     CONTRA Offke Haitsma.  IN Factis. 

153. 

Tyalling van Camstra impt in conv. En ged in reconventie CONTRA  Jarich van Lyaukema, id. 

Het HOFF  cond de ged om binnen een maand naastkomende, zijn actie voor dezen Hove te 

institueren, bij gebreke vandien, dezelve zal zwijgen, In in reconventie recht doende, ord? Het 

register van de stukken bij de ged overgeleverd en daarop gehoord te zijn, en daarmee te mogen 

volstaan, en bovendie tot zijn eis en conclusie niet ontvangbaar. 

 

Dr.Sicke van Dekema, Req. CONTRA Jfr Barbara van Dekema voor haar zelf en mr. Gabbe 

Meinsma als volm van Lucia van Dekema, en tesamen erfg van Frans van Dekema, hun vader en 

Hector van Dekema hun broeder;  HET HOFF  tauxerende des req pretensien nopens zijn 
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berekeninge (?) met het gevolg van dien wesende voor 600 c.gld;  en deze somma aan de req. te 

betalen, voorts niet ontvangbaar.... 

 

Eilerd Meinerds, burger in Leeuwarden, als v.v Sickien Brandenburgh, zijn huisvrouw, als erfg van 

Gerloff Brandenburgh en Emmeken Lam, en Reiner Elerds, en Aagt Rommerts dr e.l.; hen 

voegende. CONTRA  Hypolitus Roeloffs Cracq, Grietman van Aengwirden, en Jan van 

Cuick gereq.  ... niet onvangbaar, doch doorgehaald. MET andere veer: Het Hoff gehoord de eed 

van de req. in de verstekinge van haar bewijs, cond de gereq te gedogen dat Reiner Eilerds en zijn 

huisvrouw, in de requirant... her ?; het Freerks veens (Heerenvenes?) ten processe uitgdrukt, .... 

vorderen? graven van de jaren 1607 en 1608, en alle attentaten daartgens kosteloos en schadeloos af 

te doen. Vervolgens ook gemelde Reiniers huisvrouw, te laten volgen ende restitueren alle alsulke 

turff als hij bij de andere reqiuranten daarentusschen gegraven is, of indie deselve manier al.... niet 

zijn, de estimatie van dien met schaden etc....  

154. 

Tyaard Everts voor hem en als voogd van Rinck Pieters dr zijn huisvrouw, te Bolsward. CONTRA 

Oene Joukes zn Oenema, voor hem en zijn huisvrouw, te Minnertsga. 

HET HOFF doende recht ten principale cond de ged de impt te betalen de somma van 165 g.gld; 

met schaden etc.... 

 

Antie Dirks dr geassisteerd met Philippus van Tongeren. Haar curator. CONTRA 

Lolle Wopkes en Jan Jans Schellingwou.  In Factis. 

15 dec 1609. 

Rommert Gerloffs als vader en leg adm over Bieuw? Rommerts ? Zijn e.h. CONTRA 

de Magistraat van Franeker.   IN Factis. 

 

Jan Fransz als cur over Trijn Lijklens, applt.     CONTRA    Fonger Rutgers, Curator bonorum 

absentis van Rinck Lyuwe dr. HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de nederrechter 

niet bezwaard nopens het maken van liquidatie der goeden en schulden van Douwe Lijuwes, en 

voor de vordere eis voor de Nederrechter doet het vonnis te niete en verklaart nu dat dat de eis niet 

ontvangbaar is.  

155. 

Gepke Jans, impetrant   CONTRA Aarend Wabbels, cur over de goederen van Ipke Ipkes Algara,  

HET HOFF rejekterende de exceptie cond de ged peremptoir te anwoorden.  

 

Binnerd Douwes geassisteerd met Douwe Binnerds zijn vader, CONTRA Jets(k)e Piers voor 

hem en nom Uxoris.   In Factis. 

 

17 dec 1609. 

Syurd Boeles te Estrum,  CONTRA Jelke Gosses te Eestrum. En Jan Foegers ?  

HET HOF verklaart de impetranten tot hun eis niet ontvangbaar en wegens Jan Foeges ? Ord 

partijen te compareren voor de commissaris, POINCTEN: 1. Wanneer Jan F... de huizinge en de 

penningen heeft betaald 2. Oft geen reversaal aan de koper is gegeven, ende op wat termijnen de 

betalinge zoude geschieden? Ende te recouvreren het..... ende artikelen van de betaling.  

156.   

15 dec 1609. 

Cornelis Pieters voor hem en zijn huisvrouw. CONTRA Mamme Everds als voogd van 

Trijn Bennerds (?) dr zijn huisvrouw, als erfg van Simon Bennerds    IN Factis. 

 

Douwe Nijenhuis als cur. huic actum over Gertke Janke dr.    CONTRA  Gerben Dyurres.  

HET HOFF  ord partijen te compareren voor de Commissaris met overroepinge van de erfgenamen 

van Willem Gerrijts die hen zal verenigen.....  

 

Cornelis Jan Tyerks, aan St Anna Parochie. c.d.r voor Tyerck Jans zijn broeder (!), en voor 

Maartien en Adriana Jans drs; zijn zuster en geass met Henrick Damus haar man,  CONTRA 
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Adriaan Cuick oud burgemeester te Franeker.   IN Factis. 

157. 

Mathijs van Suiden ?, hopman onder Johan van Eemingha,    CONTRA    Jan Auckes als vader en 

voorstander van Grietke zijn dochter.  

 

De Gedeputeerde Staten van Friesland,  CONTRA Johannes Bernardi, als last en procuratie 

hebbende van Jean Columbier, en Michael de ..............  ; als goldsmeden executeurs van het 

testament van Wilhelm Walcourt en Fracine de Flocque. In leven e.l.  van Jacob du Fay, als mede 

erfgenaam.  IN Factis. 

 

Govert Tyepkes te Leeuwarden, als cur over Hijlke Jacobs en last hebbende van Jan Jans 

Schellingwou, cur over Cornelis Jacobs en mede procuratie hebbende van Auke Jacobs 

Schellingwou, allen mede erfg. Van Pieter Jacobs Schellingwou;  CONTRA    Mr. Regnerus Bras 

ged.     ..... rejekterende de exceptie... peremptoir te antwoorden..... 

 

Mr. Cornelis Nauta, adv v.d Hove, voogd over Jouck Pieters dr; als last hebbende van Franske 

Pieters met consent van Claas Simons hun man.  CONTRA    Edsart van Grovenstins Grtm 

van Menaldumadeel cav. Voor de erfg van Wijbe Grovenstins.  In factis.  

158. 

Rommert Gerloffs als leg adm. over Buwe zijn zoon, clerck of beneficiant van het Ons Lieve 

Vrouwen leen ter Nood, binnen Franeker, CONTRA   De magistraat van de stede Franeker 

intervenierende voor Jurrien Simons en Tonis Sibes  ged. En exc.    IN Factis. 

19 dec 1609. 

Andries Tyaards te Oostrum, vanwege His Sakes zijn huisvrouw, en het recht hebbende van Syurd 

Jelgers, en Pietrick Sibes, e.l. en Jan Alberts, te Miedum vanwege Trijn Sibe dr; Everd Douwes 

vanwege Marij, allen kinderen van wln Sibrand! Sakes en erfg voor 5/6 e parten van Sibe Everds en 

Ints  Douwe dr.  geexcipieerden CONTRA Jan Sibes tot Schelland (? )    IN Factis. 

 

Jfr. Jacqueline van Aytta wed van Pieter Bugirs, mede representerende de zaak van wln Gerbrand 

Aytta,    CONTRA Andries van Albada, als last en proc hebbende van Jfr. Ida van Aytta, en 

mede representerende de vs. Saeck?   HET HOFF cond de ged met overroepinge van dr Pieter 

Teetlum, voor de commissaris de lossinge van partijen Bildpachten, te maken voor de jaren 1608 of 

andersins haar te presenteren het intrest, vandien.... 

159. 

Pier Waltha voor hem en door scheiding en deling het recht hebbende van Jfr Luts van Waltha, e.h 

van Tyerck van Herema;  CONTRA Anne Claas voor hem en c.d.r voor de kinderen.  I.F. 

 

20 dec 1609. 

Sicke Ritskes impt CONTRA Johannes Nicolaij dienaar des Goddelijken Woords te 

Dokkum, als geauth curator van Syouck Feckes.  Ged. ... met zijn overgelegde ... te mogen 

volstaan  en ontzegt de impt zijn verzoek... tot de principale zaak... 

 

Joost Boyens te Harlingen impt CONTRA Jarich Tyallings en Bauck Isbrands e.l. te 

Steens..... te namptificeren .... de helft van 350 g.gld.  

 

Jetske Thomas  impt.   CONTRA Dr Dominicus Strugelius  HET HOFF  ontzegt de impt 

zijn verzoek, des dat de gedaagde onder renunciatie van discussie  voor de interventeur bij hem 

antwoord borge constitueerd, volgende zijn presentatie tenanwoorde in dezen gedaan, reseverende... 

160. 

Foppe Romkes voor hem zelf en cessie hebbende van Daniel Geest, en Piterck Ril ? in hun qlt; door 

testament gesuccedeerd zijnde in het recht vn Wln Everd Henricx, c.d.r voor hem en als volm voor 

Hobbe van Waltingha grtietman. Dr. Lollius Adema, Rochus Berends, Rodmer en Stoffel Johannes 

Verst ..  ? onbetaalde geprefereerde crediteuren van wln hopman Renick van Burmania en Jfr. Jelke 

Adema e.l.;  CONTRA De Gedeputeerde Staten van Friesland. Intervenierende voor Hessel 
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van Bootsma, ontvanger van dezen Landschappe.   Rejekterende de exc ... peremptoir antwoorden... 

Ryurd Claes op Dronrijp, voor hem en zijn huisvrouw Pierck Seerps dr, ged en gecontumaceerde.  

HET HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde, en houdende het overgelegde instrumen voor 

bekend, cand de ged aan de impt te betalen 250 g.gld. ... 

161. 

DE 17 JANUARI 1610 , WEZENDE DE EERSTE RECHTDAG NA NIEUWJAAR.  

 

Jacob  Jacobs oud burgemeester te Dokkum,  CONTRA Jan Dirks gedaagde.  

Rejekterende de exceptie en peremptoir te antwoorden. 

 

18 jan 1610. 

Pieter Jans Blok, Ritske Floris en Luitien Cornelis, req. CONTRA  Imck Popke dr  

gereq.   HET HOFF cond de ged in des landschaps gevangen huis te gaan, en aldaar verblijven ter 

tijd op het interrinement van de brieven van cessie eintelijk zal zijn gesententieerd, reserverende de 

kosten tot het einde van de principale zaken.  

 

Sibrand Edes Feitema, en Syrd Henricx,  CONTRA Bauck, Jan Franses wed. ged.  IN Factis. 

 

20 jan 1610  

Fedrik Simons als vader en wett. voorst van Simon zijn zoon in die qual  het recht van de 

opkomsten van het Vrijleen aldaar. CONTRA Douwe Hotses, als naastebloed van Here 

Tyallings, in zijn leven prebendarius te Marssum, en door dien mede uit conferendi ? hebbende van 

het selve vrijleen te Marssum,  Heere Tyalling ges... sset interv. Voor Sine Oenes, wed van Thomas 

Rienks, Ryurd Frans, Aleff Hotses en Jan Tyerks Pieter Elaarts en Andries Claas, meijers. INFactis. 

162.   

22 jan 1610. 

Lyubbe Lyuwes, transp en impetrant    CONTRA Jelger van Bootsma en Mathias Everardi, als 

cur. over Atke Schonenberger....HET HOFF ordoneert partijen te compareren voor de commissaris 

die hen met overroepinge van de ..ather eisende veengenoten ten westen gelegen van het voor hen 

sal roepen die hen sal verenigen indien hij kan indien niet om met Mathias Everards in zijn qualiteit 

contenderen ende conclusie maken.  

 

23 jan 1610. 

Ocke en Aucke Johannes zonen impt   CONTRA Sijtse Holt... ch?  En Pier? Kis....? 

HET HOFF gehoord de cautie in natura bij de gedaagde gepasseerd, boven de gestelde cautie, ord. 

De gedaagde respectievelijken te antwoorden bij 8 dagen naastkomende, verstekt hem bij gebreke 

vandien en reserverende de kosten. 

 

Jan Faber burger en apotheker binnen Harlingen; gewezen cur over Hylck het weeskind van wijlen 

Hylck Wopkes bij Aarend Isbrands mede aldaar.  CONTRA     Deselve Aarend Isbrands, als 

vader en voorst van zijn docher Hylck vs. HET HOFF  cond de ged om de overgelechte specificatie 

van de Req. te diminueren? En volgens uit zijn dochters goederen de req te betalen hetgeen bij 

taxatie van den Hove bevonden zal worden, en cond hem in de kosten. 

163.  

25 jan 1610 

Claaske Luitiens, wed Floris Isbrands, als voorst van haar kinderen, res de proceduren...CONTRA 

Jfr. Margaretha van Bootsma wed van Buwe Tadema, als moeder en voorst van haar knn. Etc. 

HET HOFF verklaart de baar in questie executabel cond hen het inhouden en onderhouden vandien 

onder deductie van hetgeen betaald is, en mede 25 g.gld van de restante(n) en compenseert de 

kosten. 

 

Syrck van Donia kerkvoogd en last hebbende van de Gemeente van Oosterend,  CONTRA 

Johannes Rispens, vanwege Doede Douwes te Sneek, Hans Douwes te Bolsward, Lijsbet Douwe dr 

te Blessum, huisvrouw van Doede Luloffs, en Jan Douwes te Dokkum. .....met de presentatie te 
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mogen volstaan en de impt bovendien niet ontvangbaar.  

 

Jan Jans, triumphant  CONTRA Wobbe Luitiens.   ....rejekterende de exceptie, cond de 

excipient te antwoorden binnen 8 dagen op de declaratie van schaden.... 

 

Hantse Eernstes als man en voogd van Anna Roleffs zijn tegenw. huisvrouw, caverende voor de 

andere erfg van Anne Roleffs in dezen res de proc bij zijn schoonvader geinstitueerd. CONTRA 

Cornelis Barts, secr van Smallingerland, en Lyuppe Gauwes vanwegen hun (...pag 164...) hun 

huisvrouwen en Lieppe (Lyuppe) mede vanwege de andere erfgenamen van Tseets Sytses in leven 

e.h van wijlen Focke Rolefs.   HET HOFF verklaart de baar in questie executabel cond de ged in het 

inhouden en onderhouden van deselve en dienvolgens om de impetrant de heemsteed en reydkamp 

ten processe uitgdrukt te laten volgen, met de vruchten, profijten emolumentenen de schaden..... 

25 jan 1610. 

Syrck Bruchts en Tijmen Harmens te Warns, als voorm over Hotse Syurds nagelaten weeskind, van 

Syu (Syn?) Hotses. CONTRA Dirck Gerckes. IN Factis. 

 

Jelke, Allard en Jappe Heres zonen, als erfg van Ida Here dr hun zuster, en Allard en Jappe nu 

maiores, hun met allene bij hen vooorgenoemde curateurs, Jan Annes en Hugo Pieters, en hun vs 

broeder, en zij ratificerende hetgeen door de curateurs over hun als weeskinderen van Jelke Pieters 

is gedaan..... ; CONTRA Ock Ryurds dr, wed van Timen Douwes, Eelck Timens en Anna 

Timens dr; huisvrouw van Sijtse Gatses, erfg van Timen Douwes.  .... de tijd van 6 weken om 

de appellatie te mogen introduceren....  

165. 

Jan Annes voor hem en c.d.r voor de andere erfg. Van Pieter Annes, alias Motte, zijn broeder.  

CONTRA Ock Ryurds dr wed van Tiemen Douwes, Eelck Timens, Anna Timens  als in vorige 

zaak.     ... de tijd van 6 weken om de appellatie te mogen introduceren..... 

 

Bauck Riencks wed. Bauke Epes. Te Harlingen.. CONTRA   Hie ? Michiels aldaar, als erfg. 

Van Ida Michiels zijn zuster, en haar kind bij wln Rochus Baukes in echte getogen.   HET HOFF 

cond de ged om perfect inventatis van de goederen van wln Ansck Rochus dr, nagelaten met ede 

gesterkt over te leggen, of anderszins te gedogen dat van deselve goederen door Dr Eissinga 

pertinente inventaris werde gemaakt, en voorts te stellen genoegzame borge....   

26 jan 1610. 

Jan Tyerks, timmerman te Blija, impt CONTRA Mr Doco Euroteles, bijzitter van het 

gerecht van Ferwerderadel. Ged. HET HOFF rejekterende de exceptie cond de ged op de ies te 

antwoorden ...    ..., mits de proc generaal binnen 8 dagen ter handen stellende het extract  met de 

conclusie in cas van p..... tege.... in het 10 artikel van de dupliek genomen en daarop te antwoorden. 

Reserverende de kosten.  

166. 

Mathijs van Muden  CONTRA Jaen Auckes als vader en voorst. van Grietke zijn dr.  

.... ontzegt de req. zijn verzoek..... 

27 jan 1610. 

Johannes Martens en Mr Frans Jans, cur. o. Sibrand Rienks, Meile Rienks voor hemselven en proc 

hebbende van Min.... Dominicus en Cornelis Riencx, en Johannes Martens, cur over Jidke, wln Job 

Rienks, wesen bij Cornelis Spannenburg getogen.  CONTRA Edsart van Grovenstins. Grtm. 

van Menaldumadeel,   IN Factis. 

29 jan 1610. 

Meinerd Sakes als man en voogd van Elisabeth Alberts, zijn e.h. en Jacob Alberts al mede erfg. van 

Elisabeth, Jacob Jans dr hun bestemoeder.  CONTRA Cornelis Edes Feitema, als vader en leg. 

adm van zijn zoon bij wln Maike Jacobs dr; als efrg van de vs Elisabeth Jacob Jansdr.  

HET HOFF zonder te letten op het verzoek van Jacob Allards, cond de ged om met de impt te 

procederen tot scheidinge en delinge, van de erfeniss.... hun aandeel te laten volgen....  

167. 

Renck Epema in der IJlst, wed van Ipke annes, als voorst. van haar knn. CONTRA Bintse Fetses ? 
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En Ipke Tijsses te Bozum.  In Factis. 

30 jan 1610.  

Jan Cornelis Veling, brouwer te Delft en Janneken Gerrijts e.l.;  CONTRA  Jouke Simons te 

Sloten.   In Factis, binnen 2 maanden peremptoir voor alle dilay. 

 

Dezelfde eisers;    CONTRA   Johannes Reiners te Bozum. Ged. HET HOFF cond de ged zijn 

oppositie kosteloos en schadeloos af te doen mits dat hij de vs somme niet zal pro.... eren de andere 

crediteuren van Gatse Potter en Jel Donia en cond de ged. mede in de kosten....   

 

Reintze? Juriens als vader en leg adm van zijn kinderen bij Lijsbet Gerrijts dr; en Wicher Gerrits 

voor hem zelven  CONTRA Pieter Pieters, Huis....? en Luitien Jacobs tot Blesdijk, u.n.v 

hun huisvrouwen en mede vanwege Cleis Pieters, en in die qual erfg van Pieter Heres en Ma(i)cke 

Jans. Te Steggerda.  IN Factis. 

168. 

Doorgehaald: Marten Douwes te Leeuwarden CONTRA  Douwe v Botnia grtm. v. 

Wymbritseradeel. 

31 jan 1610. 

Wigbolt Bijma , nom ux.  CONTRA     Mr Claas Cornelis c.s.  HET HOFF zonder te 

letten op het vordere verzoek  verstekt partijen van vordere produktie, salff dat ontvangbaar zal 

wezen, wes binnen 6 weken naastkomende zal worden ingebracht. .. in state van wijzen te 

brengen... en cond de req in de kosten retardati processus tot s'Hoffs taxatie. 

 

Dr Gabrin? als cur lit van Trijnke Jacobs dr; e.h van Pieter Geerts. CONTRA  Tiete Baard secr. van 

Menaldumadeel, conj. pers voor Folpert Claas (Claus) zn en c.d.r. HET HOFF cond de ged om 

pendante appellationem de req met de exceptie te laten ongemolesteerd, ordonnerende niettemin 

parijen wederzijds haar behoorlijken in Q.......   ?? 

 

Breutick Jacobs impt CONTRA Jan Hendriks  wielmaker; ged. HET HOFF rejekterende de 

exceptie cond de ged peremptoir te antwoorden.     

N.B. [ missen tengevolge van een oudere nummering nu de pagina's 169 en 170..] vervolgd met: 

171. 

Feddrick van Vervuo te Franeker, impt; CONTRA Dr Sibrandus Lubberts, profesor te Franeker, 

voor hem en als voogd van Trijnke Oosterzee zijn huisvrouw. IN Factis. 

 

Johannes Reinerds en Trijn Everds dr. e.l. mede crediteuren van Gatse Potter en Jel Donia. 

HET HOFF doet te niet de uitspraak van preferentie, voor zovele de geappeleerde op de goeden van 

Jel Donia wijders geprefereerd der vs helfte, van de schulden de geapp te competeren. En verklaart 

de appellant door de uitspraken bovendien niet bezwaard, onverkort.... 

 

Jel Doecke dr req.  CONTRA Jacob Gerrijts Enckhuister, als m.e.v Aelke Alberts, dr zijn e.h. 

erfg. van Itske Fredriks  CONTRA   IN Factis. 

 

Peter Matheus, gezworen bode van dezen Hove als last hebbende van Adriaan van der Schijff, 

burger in Delft, geres de proceduren bij wln Gijsbert Hendriks triumphant. CONTRA 

Pieter Gerrijts campen als v.v zijn huisvrouw, res de proc bij Freerckien Tijs dr zijn moeder  

IN Factis. 

172. 

Jarich Sickes Atsma te Jorwerd,  CONTRA  Gerrijt Radijs 1e deurw. van den Hove, voor hem en 

zijn huisvrouw en Hans Johannes mede Deurwaarder v.d Hove.  

HET HOFF cond G. Radijs te betalen de somma van 3 G,.gld, en 22 gld in een andere partije, en 

een halve rosenobel in een derde partije, onverkort deselve hun recht tegen Hans Johannes, indien 

bevonden wordt dat hun zoveel van salaris niet competeert, en cond de vs Radijs in de kosten, en de 

eis tegen Hans Johannes niet ontvangbaar.  
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Tonis Hoites te Oostrum, en Toenke Hoites wed van Romke Gerrijts in Goingarijp, CONTRA 

Offke Haitsma in Minnertsga. Het hoff verklaart het slot van de rekeninge, d.d. 19 mei 1604 

executabel, en cond de ged aan de impt te betalen 1234 g.gld en 12 strs; met schaden ..... en dat de 

gedaagde neffens de brief en schuld van Atke Fernia, ter somma van 400 g,gld hem zal mogen 

behelpen in executoire, onverkort.... 

 

Nieske Aarends en Aarentie Typke dr; in conv en reconventie CONTRA Jan Goverds, 

burger en apotheker in Harlingen,  HET HOFF cond de ged de impt te betalen 100 dalers, en 25 

C.gld met schaden etc... en nopens de vordere eis wijst partijen in factis. ( pag 173).....  en in 

reconventie, cond de ged de impt te betalen de somma van 30 c.gld met schaden etc.... 

 

1 febr 1610. 

Mr Rein Tyerks als voogd van zijn e.h.; als gesurrogeerde curator van Wopke Syerks zn, en Ferck 

Doedes als cur lit over Bauck en Brecht Syerks dr; en Doede Syrcks voor hem zelven, en hun 

tesamen sterkmakende voor de erfg van Syrck Meilema, de olde, uitgezonderd Sierk Meilema de 

jonge, ende alzo in plaats van Alle Oeges. (in marge: Both zijn dochter als borge voor Syrck Syrcks 

Meilema, de jonge en Petrus Stellingwerf secr. van Hennaarderadeel, eerste kopers)  

CONTRA  Albert Claas zn te Oosterend, voor hem en als volmacht van Claas Alberts, en Both 

zijn dochter als borge voor Syrck Syrcks Meilema, de jonge en Petrus Stellingwerf secr van Henn. 

dl, eerste kopers en Syrck Syrcks Meilema de jonge opposanten. HET HOFF adproberende de 

besognen, interponeert daarop decreet, ordonnerende dat de koop van de derdepart van Syaarde 

zate, nog eenmaal geproclameerd zal worden,........  op de 7e maart naastkomende, en cond de koper 

zijn handen te ijdelen? Van de coop en indien hij aan de koop mochte geraken te blijven gedoemde, 

en zulks te gehengen en te gedogen, en zijn gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

174. 

Doorgehaald (een al eerder genoteerde zaak)  

2 febr 1610. 

Jouck Harkema bij consent van Rompt Sinda, haar man, en Foock Harckema, idem van Jan Jans, 

als erfg van Romme Harkema en Beidts Jensma   CONTRA Lyuwe Boelis secr van 

Achtkarspelen, ende Auck, Syurd Boelis dr als erfg van wln Syurd Boelis haar vader (?) en geass 

met Pier Pieters haar man, geres de proc bij Syurdt Boelis gesustineerd. POINCTEN: 1. Wat 

schulden en goederen Romme Harkema en Beids Jensma hebben nagelaten, en daarvan staat te 

maken, oft zulks te voren niet is gedaan? Indien ja, door wien en deselve te recouvreren. 2. Of er 

geen andere bescheiden van afstand der goederen zijn geweest als ten processe verthoond. 3. Oft 

Beits Jensma bij akte oft andersins heeft toegestanden in betaling of in solitudum? Ende wat 

personen? 4. Oft de crediteuren daar na haar brieven en bescheiden hebben overgegeven aan Beids 

of iemand anders, dan oft zij die nog onder zich hebben? 5. Wanneer de ads..... is gedaan en aan wat 

personen. Door wat last? Ende in wiens presentie?  (.. pag..175...) 6. Oft er ander last is geweest, 

van de authorisatie op Rompt Sinda, van date 30 febr 1584? en de procuratie van date den 5 juli 

1594. 7. Hoe lange Syurd en Lyuwe Boelis de negen of negendehalf en de 8 pm respectievelijken 

hebben gebruikt. En wat lasten die hebben? 8. Wat Lyuwe Boelis een der ged. heeft betaald, aan de 

personen , daar hij cessie van zegt te hebben, voor haar brieven en schulden? 9. Oft hij ook iets van 

interest betaald heeft aan iemand en hoeveel? 10. Oft de landen worden in solitum(?) worden 

aengevaard, ende ook bij enige weder verkoft zijn, aan Lyuwe Boelis en zijn huisvrouw, ook te 

bede zijn gesteld en daarop consent verkregen, ende te recouvreren. 11. Op wat jaar Beids Jensma is 

gesturven, 12 Oft het kind van Foleff Harkema nog in leven is. En hoe houd? 13. Hoe oud Jouck en 

Fock Harkema tegenwoordig zijn? En waar Fock sedert haar moeders overlijden heeft gewoond en 

nog woont.  

 

Taco van Cammingha te Bolsward,  CONTRA    Ryurd van Jukama, wonende op Cammingha 

burgh als vader van Gerrolt Jukama, bij Jfr Eduerd van Cammingha zijn overl e.h. getogen.  

HET HOFF verklaart de impt. eigenaar vel quasi van de sloot of vaart, in questie, voor zo verre zijn 

impt landen strekken, en cond de gedaagde te gehengen en te gedogen dat de gedaagde te gedogen 

dat hij impt het gebruik en mede eigendom vandien te hebben en te genieten, om aan zijn landen te 
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mogen varen ende alle beletselen kosteloos en schadeloos af te doen.  

176. 

Epo Thomas tot Morrha,  CONTRA  Taets Tyerkx  Gereq. HET HOF cond de gereq 

te gehengen en gedogen dat de req in de possessie  van de geappelleerde's goederen werde gesteld, 

des dat de borgtochte ten processe overgelecht worde gerenoveerd, ter presentie van de appellant.  

 

3 febr 1610. 

De voogden van het Gasthuis binnen Leeuwarden,   CONTRA  

De voogden van het Armen weeshuis binnen leeuwarden, Het hoff cond de ged de impt te laten 

volgen de 12 roeden veen nader ten libelle gedesigneerd, ..... 

 

Claas Scheltes    CONTRA Trijnke Claas dr. wed van Gerben Gerrijts  HET HOFF cond de gereq,  

des req. artikelen onder ede van calumnia te antwoorden, ... 

4 febr 1610. 

Jan Bontemans en Elisabeth Bones? e.l. applt CONTRA Maritien Bontemans, e.h van 

Claas Jans te Viswert, onder Renuntiatie S.C. Vell.  En  Steven Willems als kind bij Eemerentiana 

Bontemans, zijn overleden huisvrouw getogen.  

 

Grietke Gijsberts wed van Claas Isbrands,  CONTRA Sake Syurds, en Lubbrich Claas dr e.l.;  

Het hoff cond de gereq de applt pendente appelationem tot het einde te doen hebben 2 c.gld per 

week....  

 

Syds van Botnia en Tet Donia impt CONTRA Jan Femmes te Cornjum, interv. voor Tyalling 

Camstra; ged in conv en impt in reconv.  In Factis binnen een maand. 

 

Dirck Dircks appellant,  CONTRA Dirck Alberts,  IN Factis. 

 

Tijts Tijts en Marithien e.l.   CONTRA Sickien Brandenburg, e.h. van Eilerd Meinerds, en 

Jacobmina Lam huisvrouw van Gerard Roosenboom,  Secretaris binnen Amsterdam, onder ben. v. 

inv van wln Gerloff Brandenburg haar, Sickien broeder, en Emmetien Lam voor Jacobmina Lams  

zuster.   HET HOFF casseert de proceduren voor zovele des int..... van Maritien, een der impt  en 

cond de advocaat van de impt (Jusum) in de kosten. En nopens Tijts Tijts, met impt te compareren 

voor de commissaris ..POINCT: Oft de 12 .... daar Daar Meind Sibrands van verklaard in zijn 

tauxbrieff, bij Tijts Tijts ontvangen is en wanneer.  

178. 

Peter Steffens te St. Anna Parochie als voorst van zijn kinderen bij Marij Tiete dr. zijn wln e.h.  

CONTRA Reiner Jans Mullener te Harlingen; als het recht hebbende van Syts Hillebrands cum 

uxore, en Mennerd Jans op het Heerenveen, caverende voor Tijske Tijs dr, zijn e.h. 

HET HOFF verklaart de impt vooralsnog.... niet ontvangbaar, onverkort zijn recht op de amdere 

helft van de meulen. 

 

Freeske Rinses te Elahuizum, voor hem en het dorp.    CONTRA Douwe Epema grietman v. 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.  HET HOFF, aangaande de afzettinge uit het 

bijzitterampt, ende het accoord nopende de grote consenten, en de 5 strs over de floreenrente, met 

de gedaagde gemaakt, mitsgaders de betalinge en het executeren van de omslag zonder voorgaande 

approbatie, ordonneert partijen te compareren voor de Commissaris. Ende recht doende op de impt 

vordere eis cond de ged af te houden van 49 ½ C.gld; in het boelhuis te genieten, geen rekeningen 

van deels meer in herbergen te leggen, noch over rekeningen van geestelijke goederen, boven de 

ordonnantie van de verteringen te gedogen, en geen uitschrijvingen te doen bij poene van 

verteeringe, verklarende de impt tot zijn vordere eis niet ontvangbaar. POINCTEN: 1. Oft na 

expiratie van 2 jaren na de 13 juni 1601 na volgende uitschrijvingen, en de notatie van de 

volmachten van H.O.N in het bijzittersampt, .....  gecontinueerd? Indien Ja, daarvan acte of 

commissie indien eniege voor handen zijn, te vorderen, 2. Oft de volmachten van de gritenije na 

voorgaande wettige convocatie, bij de gemeenten speciaallijk gelasted, met de gedaagde, nopens de 
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grote consenten, en 5 strs over de Floreenrente, te recouvreren. 3. Oft hetselve accoord ook bij alle 

volmachten of het meerendeel is ingewilligd, oft namaals geapprobeerd is, voor wat tijd, en of 

hetselve accoord niet van jaar tot jaar vernieuwd (is) oft in nieuws ingewilligd wordt; Oft enige 

omslagen mogen gemaakt en geen exc.....     werden zonder in de procuratie? Ende wat gebruik 

daarvan mede in de gemelte Gritenije en qualicken in verstand ? hiervan is geweest en nog is? Te 

recouvreren de ordonnantie en resolutien die daar van mogen zijn.  

179. 

Eets Syurds dr wed van Ulpianus Ulpii en vanwege haar zoon Syurd Sprong, en als conj. pers 

caverende de rato.  CONTRA Tyaard Wypkes te Wijnaldum. HET HOFF verklarende de 

baar executable, cond de ged de impt te betalen 225 c.gld en 16 strs. 14 penningen, met schaden 

etc.... 

 

Dubbrich Vincents dr. voor haar en voor de knn bij wln Jan Kempis, en cessie hebbende van Hoijte 

Hoeckes en Reinu Gerrijts dr. el impt en triumph.  CONTRA Hanke Bottes voor hem en 

vanwegen Lolck Jonges dr. zijn e.h...........  dat de executie van de voren somma haar voortgang zal 

hebben, op de huizinge ten processe geroerd, en als de voorgaande meijer gerechtigd is geweest, na 

expiratie van zijn jaartallen, en cond de ged de oppositie kosteloos en schadeloos af te doen..... 

 

Claas Ebes als erfg? van Wilt Claas en bij Trijn Wilts dr; getogen, in die qualiteit erfg van Wilt 

Tyebbes en Trijn Wilts dr; req. CONTRA Gerrijt Coenes en Bauck Uble dr.  

HET HOFF cond de ged de specificatie te vergroten met 2 koeijen, ordonnerende dat de voorgaande 

somme haar voortgang zal hebben, in de specificatie met A getekend, en ten processe overgelegd. 

En en reconventie: ...dat nopende de costvoeding, alimentatie en cleding aan Wilt Claas en zijn 

moeder, gedaan ter somma van 33 g.gld  ordonnerende eensgelijks en dat ook deze executie van de 

somma haar voortgang zal hebben. En om redenen compenseert de kosten.. 

180. 

Aebe Tyalles Req en Triumphant CONTRA Claas Jans gereq. IN Factis. 

 

Focke Jensma als volmacht van de gemeente van Pingjum.   CONTRA    Tiete Jacobs. IN Factis. 

 

Anne Tyerks en Berend Dirks n/ux. CONTRA Haring Rennerds, voor hem en voor Doutien 

Piebe dr zijn e.h. te Nijehuizum bij Workum.  HET HOFF cond de ged te gedogen dat de impt 

in de Aldewal en de Graswal rustelijk en vredelijk weiden, mits wedereom ontvangende de landen 

die hij ook voor het provisionele accoord hadde, ende daarbeneffen henluiden te betalen de schaden 

en interessen der verhinderinge, tot dien gehad en geleden.....  

 

Mr Cornelis Nauta, cur en voogd over Jouck Pieters zijn huisvrouw, en als last h. van Francien 

Pieters met consent van Claas Simons haar man.  CONTRA Edsert van Grovenstins Gtrm; en 

c.d.r voor Jan van Grovenstins zijn broeder, intervenierende voor Tiete Baard zijn secretaris in het 

voorn. deel.     HET HOFF houdende de proceduren aan des gedaagdes zijde voor geconcludeerd, 

condemneert deselve aan de impt te betalen de somma van 840 g.gld; 8 strs. 12 penningen; en met 

schaden etc....; onder deductie van 100 C.gld; in de 16e artikel gementioneerd, mitsgaders hetgene 

secretaris Baard voor salaris zal worden toegewezen; voorbehouden nochtans (.... pag 181....) 

ook de ged zijn recht nopens de pretensien bij het......   reede gementioneerd; en anders tegens de 

impetrant, zo hij bevinden zal; en cond de gedaagde in de kosten van de proceduren.  En voorts te 

compareren voor de Commissaris ....POINCTEN: 1. Oft de grote costen ? waarop de rekening van 

de grietenije Menaldumadeel ordineerd de 2e juni 1595 tot laste van de grietman Grovenstins is 

gegeven, niet alleen vervallen ende opgeleverd zijn, bij het leven van Jfr Hylck Oenthiema? 2. 

Indien nee, hoeveel voor en hoeveel na haar overlijden; 3. Oft Luts deze ordonnantie nog van de 

erfgenamen des vs Oenthiema betaald zijnde 2204 C.gld; 1 str 8 penn; ende .....   van achterwezende 

schattinge aangegeven. 4. Bij nieuwen de rekenige van de secretaris ten processe verthoond, is 

gehoord en aangenomen, de curateurs alleen oft de erfgenamen mede? 5. Voor wat ouderdom de 

originale impetranten en erfgenamen van wln Hylck Oenthiema geweest zijn ten tijde van de 

institutie van de goederen?  
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Marten Douwes binnen Leeuwarden,    CONTRA Douwe van Botnia, grtm v Wymbrits. 

HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 21 c.gld met schaden etc... en nopens de 

impt vordere eis cond partijen te verschijnen voor de Commissaris van den Hove...  Poincten: 1. 

Aan wien de tien C.gld bij de impt van de wagenmeester Claas Ulkes ontvangen en betaald zijn, 2. 

oft Minne Oentses wed. de 10 lb. ten processe geroerd, bij de gedaagde affgetogen zijn. 3. Wat 

voorn. de voerman de gebinten liggende op de wagen van de impt gesteld heeft. 4. Hoeveel de 

gedaagde deselve vooerman betaald heeft. 5. Te recouvreren de originale brieff ? rekeninge, onder 

Tyard Doeckes erfgenamen bestanden. 6. Oock te vertonen de rekening van ontvang en uitgave met 

quitanties van 899  lb. en 10 strs; bij geappelleerde van de voorgemelde Tyaard Doeckes ontvangen.  

 

Pier Pieckes te Goingarijp, impt CONTRA Agnete van Gel, als moeder van Anna Clant, 

haar dochter, wonende binnen Leeuwarden.  IN Factis. 

 

6 febr 1610. 

Merck Here dr in Eesterga, wed van Joost Buwes, en c.d.r voor Jetse Rintses en Nanne Auckes. I.F. 

182. 

Hans Johannes, deurw. van den Hove,  CONTRA Henrick Claas zn in Slijkenburg, en 

Frans Tyallings en Mennerd en Tyerck Broers zn. HET HOFF cond de 3 ged om de impt het salaris 

... in de specificatie gemeld tot taxatie van den Hove te betalen, en in de kosten van de proceduren. 

En de impt's eis tegen Henrick Claas niet ontvangbaar.  

 

Marten Andries te Kollum, als voorm over het weeskind van Harmen Jacobs, bij Franske Jans in 

echte getogen, en in die qual erfg van Renick Pieter Jacobs.  CONTRA 

Hardus Piers te Wirdum, en Pieter Piers te Wijns, als ome en curateurs over de onmondige kinderen 

van Claas Piers bij Lub Remke dr.   ... vooralsnoch niet ontvangbaar.  

183. 

Fedde Douwes, impt  CONTRA Jacob Nannes ged. ...verstekt de gedaagde... wes wat voor 

de eerste rechtdag zal zijn ingebracht.... 

Benne Gosses als voormomber over Jelle Franssens. CONTRA Cornelis Gauckes als man 

en voogd van Tseets Douwe dr. zijn e.h en binnerd Douwes en de vs Cornelis onder hypt. van 

goederen  IN Factis. 

 

Henrick Oldendorp als man en voogd van Maike Hans Snitgers dr. impetrant   CONTRA 

Andries Andries, Hillebrand Hillebrands, als cur. o.d. kinderen van Hillebrans Haikes, Gerrijt 

Gerrijts vor hem zelven, en c.d.r voor de erfg. Van Bauck Olpherds, en zij te samen voor Peter, 

Auke, Olpherd, Floris en Jelle Pieters dr cred van wln Everd Jans, en Trijnke Hans Snitgers dr in 

leven brouwers te Amsterdam. res de proc. bij wijlen Simon Pieters in leven burgemeester der stede 

Staveren.   HET HOFF cond de ged de goederen ten processe gemeldet voor zo veel deze aan Everd 

Jans en zijn vrouw in bewaring zijn gedaan geweest, en naderhand bij de gedaagde zijn gekomen, 

de impt te laten volgen.... met schaden en intressen door weigeringe van dien gehad.... 

184 

Jan Jans de oude en Jan Jans de jonge te Marssum, als bestevader en oom resp van het weeskind 

van wln Brecht Jans, bij wijlen Jelke Tyards in echte getogen. CONTRA 

Jelke Tyards in Belkum (Berlicum)    In Factis. 

 

Jan Assien Potter's te Kollum, als t'recht hebbende van zijn vader,   CONTRA   Hardus Pieters te 

Wirdum en Pier Pieters te Wijns, als omen en voormombers van Wln Claas Piers en Lub Remke dr.  

IN Factis. 

 

Fedde Pibes te Minnertsga als voogd over Trijnke Abbe dr; zijn e.h.; als erfg van Goffk Taeckes 

haar moeder,   CONTRA Pibe Wopkes gewezen echteman van de vs Goffk, end Taecke Aebes, 

als mede erfg van goffk.   ... rejekterende de exceptie  ... peremtoir te anwoorden.... 
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Anna Jans dr wed van Hartman Henriks te Wolvega, voor haar en de knn en geassisteerd met Claas 

Renkes haar tegenwoordige man.  CONTRA Henrick Berends en Jan Hartmans  

HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de baar in 

questie. van nul en onwaarden, en ontzegt dienvolgens de impt zijn verzoek.... 

185. 

De Procureur Generaal clager CONTRA Abraham Sickes beklaagde. 

HET HOFF bant hem voor 3 jaar uit het land, de stad Leeuwarden te ruimen binnen daags 

zonnenschijn, en het land binnen de derden dage.  

7 febr 1610. 

Dirck Dircks voor hem en als v.v Sytske Teye(n)? dr  impt.  CONTRA 

Balling Dirks voor hem en vanwege Beidske Ids dr; zijn e.h.; en vervangende de persoon van Frans 

Jans en intervenierende  voor deselve.    In Factis.  

 

Aarend Martens en Albert Beerends, impt  CONTRA  Buwe Popkes in de Veenwolden.  IN Factis. 

 

8 febr 1610 

Jelke Claas zn als vader en voorstander vn zijn kinderen bij Trijn Taecke dr; CONTRA 

Jurien Henricx en Wolter Jans als voorm over de weeskinderen van Feike Hettes en in die qual erfg 

van Griet Wibrands dr.   IN Factis. 

186. 

Johannes Henrici, ontvanger der Kloostergoederen,  CONTRA Jfr Tet van Douwema e,h van 

Syds van Botnia, met hem geassisteerd. HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma 

van 100 g.gld. met schaden ..... 

 

Eernst van Grovenstins als man en voogd van jfr Rieme van Galema, CONTRA Bote Hankes te 

Huizum.   HET HOFF cond de ged de impt te leveren behoorlijk bewijs mits ontvangende 

behoorlijke koopbrieven, in de kooppenningen de eerste mei verschenen, en te gedogen dit in 

handen van de commissaris ( te stellen) en genoegzame cautie, en dat de ged met zijn presentatie 

mag volstaan, en bovendien niet ontvangbaar.  

 

Tonis Jans binnen Leeuwarden,  CONTRA    Luitien Hotses geappelleerde  ..niet bezwaard..... 

 

Ryurd Wallis triumph   CONTRA Anne Piers, gedoemde en excipient.  

HET HOFF rejekteert de exceptie, verstekt de gedoemde van d...... en cond hem in de kosten.... 

187.   

9 februari 1610. 

Tading van Adeelen als voogd van Jfr Atke van Roorda zijn e.h; Req. CONTRA 

Dr Ado ! Van Eijssigha, Rd Ord. En Pieter van Eijssingha, grtm. v. Rauwerderhem, cur over de 

wezen van wln Tyalling van Eijssingha, in tijden grtm. v Menalduma deel, bij wln Womck v. 

Heringha, en Pieter vs als voogd van Jfr Habel van Heringha, zijne.h.; Jfr Machteld van Loo wed 

van Dr Jan van Roorda, alls voordt van de knn bij de vs Jan, Ryurd Roorda, als erfg van Hans 

Roorda, en als vader en voogd van Jfr Doetien Frans, zijn e.h.; Binne Heringha voor hem zelf en 

Homme Frans van Cammingha als voogd van Jfr Rixt van Heringa, als erfg van Jfr Fokel Roorda, 

en tijden e.h van Binnerd Heringa.  IN FACTIS. 

 

Mr Ocke Broersma  CONTRA Aarend Martens c/ux.  HET HOFF cond de ged de impt te 

voldoen de somma van 18 c.gld. En verklaart de eis van de impt niet ontvangbaar.  

 

Seerp Hillebrands, en Willem Jans als voormomber over de 5 onmondige kinderen van Douwe 

Ritskes. CONTRA  Tied Ritske dr wed van Hette Martens, voor haar en als moeder en wett 

voorst van haar knn.   IN Factis. 

188.  

10 februari 1610. 

Jan en Hessel Lyuwes, voor haar en als conj. persona voor de mede erfg. Van Taeck Hemme 
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(Homme?) dr wed van Lyuwe Simons  CONTRA Watse Douwes als executeur van wln 

Hein Lyuwes testament, ged in conv en impt in reconventie.    IN Factis. 

 

Egbert Lubberts als het recht hebbende van de crediteuren als deze: Alger Hotses, Pieter Jans 

Cluiter, en Ewout Rijks, alle cred. van Geert Gosses. 

13 februari 1610. 

Hans Herts in Optwijzel, impt  en ged in conv. En in reconv.     CONTRA    At Lyuwe dr wed 

Wijger Jelis,  idem         In Factis,  

Sipke Hilles zoon tot Sexbierum,  CONTRA Epo Jacob Jukama, en Lyuwe Tammes 

Monnikhuis.  In factis.  

189.  

Jacob Isbrands als voogd van Lijsbet Mathijs dr c.d.r en voor Frans Mathijs zijn zwager, mede 

onder verband van goederen erfg van Mathijs Alberts Bon ? hun vader, en cessie en transport 

hebbende van Bauck Feddes, wed wln Obbe Remkes als moeder en voorst over de kinderen. 

CONTRA Isbrand Goslijks, bakker, en Griet Rentie ? Dr e.l  

 

HET HOFF cond de gedaagde en houdende het reversaal, van date 2 aug 1597, en de cessie van 7 

juni 1602. voor bekend, cond hem de impt te betalen 150 c.gld. Met de schaden etc... 

 

190. DE 25e FEBRUARIJ WESENDE DE EERSTE RECHTDACH NA DE VASTEN. (1610) 

 

Mathijs van Muiden, impt CONTRA Jan Aeucke(s) van Oosterzee, voor hem en als wett. 

voorstander van Grietke zijn dochter.    HET HOFF cond Griteken, Jaen Aukes dr, originaal 

gedaagde om de impt artikelen onder de ede van calumnia te beantwoorden, ......  

 

Jelle van Andringha Grietman van Utingeradeel, CONTRA  De Gedeputeerde Staten van Vriesland. 

In. Factis. 

 

Hans Lyuwes als man en voogd van Fieck (?) Gerloffs dr zijn e.h. CONTRA Bauke Taeckes.  

Ontzegt de req. zijn verzoek, en cond hem in de kosten van het proces..... 

28 febr 1610. 

Auke Broers,   CONTRA Tyerk Tyerks, burger in Leeuwarden.  Niet bezwaard....in de kosten.... 

 

Em Johannes te Waaxens, bij Bolsward, met cons van Gerben Gerbens haar man.  CONTRA 

Auck Epema wed Hessel Johannes te Bolsward voor haar kinderen.    IN Factis.  

 

Jelger van Feitsma Rentmr der Domeinen en Grtm v.h. Bildt,   CONTRA   Cornelis Willems 

te St. Jacobs Parochie. HET HOFF cond de ged om het bijzitterampt van het Bildt aan te nemen; en 

naar behoren te bedienen. En compenseert de kosten... 

 

Atke Wijgers voor zo veel nodig geass met Wijger Galtses haar zoon; als wett. voorst. over Folkerd 

Aukes haar kindskind.    CONTRA     Saeckle Jelles te Staveren.     Kosteloos en schadeloos af te 

doen. 

1 maart 1610. 

Dije Hettes Domna te Wirdum, aplt;   CONTRA  Syrck van Donia Marten Jans, Poppe Claas, en 

Dirck Jacobs allen kerkvoogden van Oosterend, resumerende de proceduren van hun voorgangers.  

...niet bezwaard    door het vonnis van de Nederrechter.... 

2 maart 1610. 

Albert Brantsum impt CONTRA    Pieter Gerrijts te Sneek ged en excipient.  IN factis. 

 

Roland van Achelen als last en procuratie hebbende van de veengenoten van Dantumadeel en 

“Wolters Hemriks” veen.  CONTRA    Gabinus Foppens adv. vd. Hove. 

HET HOFF cond. de ged om de impt onder zijn gedane presentatie te restitueren en weder te den 

hebben het proces met de discussien, ll...... en munimenten, in de proceduren uitgedrukt. En 
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overigens niet ontvangbaar.  

192. 

Aarend Wabbels Triumph. CONTRA Syu Augustinus dr wed van hopman Harmen Jans.  

HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder .... dat de 4e part van de huizinge .. 

opnieuw zal worden geproclameerd.... de 24 april eerstkomende..... 

 

Jouke Hommes   CONTRA Sybrand Sytses,  HET HOFF cond de ged te gedogen Jelle Br.... als 

secretaris, als getuige werde verhoord, ... 

3 maart 1610. 

Geeske Lamberts, impt  CONTRA   Worp Peima.   HET HOFF tauxerende de goederen bij 

de gecondemneerde ontvangen voor zo vele die nu in rerum naturum zijn, een der delen in de vs 

summa gemeldet wesende, van 600 car gld  dat dit haar voortgang zal vinden, met een paar lakense 

handschoenen, met groen roode (   ), een paar handschoenen met groen pluis, een paar swarte 

carteecte hoofdbanden, een stuk old sijden satijn, een Bontten slaapmuts ? nog onder de 

gecondemneerde wesende. .... 

193. 

Lambert en Sipke Aarends zonen, Gerrijt Martens als voogd voor Nies Aarends, en Pieter Everds 

als man en voogd van Lijsk Aarends.  CONTRA Jut Lamberts dr; en Trijn Lamberts, 

geassisteerd, met Jan Pieters ged. HET HOFF ord. Jut Lamberts te doen hebben een specificatie van 

het gld, onder haar nog berustende, komende de erfgenamen van Dirck Lamberts en daarvan de 

impt hun aandeel te laten volgen, verklarende bovendien de eis tegen de impt samen ontvangbaar, 

onverkort hun recht op het huisraad, bij Dirck Lamberts mede nagelaten, van gelijken onder Jut 

Lamberts zijnde. Sampt de penningen Griet Lamberts in haar cr..... verstekt?? .... en aangaande de 

eis bij Sipke en Luts Aarends bijzonder gedaan, ord partijen te compareren voor de Commissaris, 

die henlieden op de rekening van Dirck Lamberts van 21 dec 1599, voor de Commissaris van het 

gerecht van Leeuwarde gesloten, ..... met overroepinge van de andere erfg. (te ondervragen) 

Van Dirck Lamberts:  

POINCTEN: 1. Oft de rekening, hiervoor,genoemd, iets voor ontvang te min, of voor uitgave te 

veel gesteld, oft andersins kwalijk geommitteerd is, oft gecommitteerd is? 2. Oft Sipke Arends en 

Nies Aarends, t'genoten omsien van hun respektievelijke bij de vs rekening bevonden, meer 

ontvangen is, als uitgegeven te zijn. 3. Zo ja wanneer en oft zij doen 25 jaren oud waren, en oft zij 

daarvan geen quitantien hebben gepasseerd?; ende sulks te recouvreren, 4. Oft de gedaagde na de 

dood van Dirck Lamberts hebben gehad enige administratie der goederen Sipke en Nies toe te 

behoren, buiten alsulke goederen, als hun van haar oom Dirck Lamberts is aangekomen. 5. Oft 

Sipke Aarends in zijn Uitreste(?) heeft verklaard, dat hij de gedaagde onrechtelijk hadde 

gemolesteerd, van de produktie tegens de gedaagden gesisteerd hebben ende be.... en doende 

afstand.  

196.   

5 maart 1610. 

Feddrick van Vervuo binnen Franeker,     CONTRA    Thomas Bottes, Wibrand Henricks en Rein 

Wijbes als medeburgemeesters en Lambert Staekmans, Hans Douwes en Jan Allards mede 

gesworen gemeenslieden te Franeker.  Gedaagden.    HET HOFF, gezien de acte bij welke gebleken 

de ged in antwoord verstekt, te wezen, cond de ged te gedogen dat de impt de uitbouwinge ten 

libellen uitgdrukt, volstrekt ? ende oprecht daartegens bij haarlieden gedaan, kosteloos en 

schadeloos af te doen. En in de kosten van de proceduren....   

 

Jarich, Anna en Aalke van Ockinga, erfg. Van Rins van Ockinga, impt CONTRA Tarquinius 

Gerardus, Notaris en Postulant binnen Leeuwarden in conv. en reconv.  HET HOFF cond de ged 

om de impt te betalen 140 g.gld met schaden etc.... en nog met 70 g.gld en 19 strs; en daarboven 

niet ontvangbaar. En in reconv. niet ontvangbaar. En in de kosten tot s'Hoff tauxatie. 

 

Lambert en Sipke Aarends, Gerrijt Martens als m.e.v van Nies Aarends, Pieter Everds als man en 

voogd van Lijsbet Aarends dr; als erfg van Griet Lamberts.   CONTRA Jut Lamberts en Trijn 

Lamberts, geass met Jan Pieters haar man.   HET HOFF ... niet ontvangbaar..... 
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195. 

Dezelfde eisers, tegen dezelfde gedaagden.   HET HOFF ordonneert dat de exceptie van de 

voorgaande Fine, haar voortgang zal hebben, ter somma van 296 C.gld 1 str; 8 penn. En de triumph 

niet ontvangbaar, daarboven. En zich met dit bedrag mogen behelpen, ..................... 

7 maart 1610. 

Dirck Jans Feita te Haarlem, Gerrit Reijes als man en voogd van Aacht Jans dr. zijn huivrouw, en 

c.d.r voor hen te Alkmaar, als erfg van Jan Edes Feita hun vader.  CONTRA Pieter Gerrijts 

Campen te Leeuwarden.  In factis binnen 2 maand peremptoir. 

 

Jan Feikes c.s  CONTRA Hette Hettes Friesma, van wege zijn kinderen bij Anke Jans  

... rejekteert de exceptie en oordeelt de ged peremptoir te antwoorden... 

196.   

8 maart 1610. 

Tyaard Reins te Workum, cur over Rixte Tyaards dr  ongeveer 17 jaar.  CONTRA 

Jenke Jouke dr wed Otte Jacobs, Jacob Ottes, Jenke Ottes, en Sibbel Ottes als e.h van Claas Benkes. 

... rejekteert de exceptie en cond. De gedaagde peremptoir te antwoorden... 

 

Feike Johannes als cur over Anna Foppe dr zijn zoons huisvrouw. CONTRA      Sibolt Hans en 

Anna Renthie dr.   ...zonder te letten op de exc, wijst partijen in factis, ... 

 

Paulis Dirks en Tyalling Pa..... dr e.l.;  CONTRA Claas Ottes.   In Factis... 

 

Frans Everts, applt CONTRA Adriaan Cornelis geapp.   

197.  

9 maart 1610. 

Henricus Heer als v.d Mina Gosses en als voorm. over Ritske en Pieter Echtens ?? kind bij Aelke 

Ritske dr. in echte getogen, en onder benificie v. inventaris. van Gosse Pieters, en Henricus mede 

voor hem en zijn e.h.     CONTRA  Gerrijt Radijs,   rejekteert de exceptie en peremptoir te 

antwoorden.... 

 

Dezelfde als voogd van Mina (Maria?) Gosse dr , Pieter Echtens kind bij Aelke Ritske dr; en erfg 

van Gosse Pieters, en hij henricus en zijn huisvrouw als voren    CONTRA   mr Cornelis Nauta, ... 

peremptoir te antwoorden..... 

 

Wigle Joachims e.l en Rints e.l.   CONTRA  Jan Pieters als voogd van Griet Lykle dr.   rejekteert de 

exceptie en peremptoir te antwoorden.  

 

Dirk Jans zeepzieder, applt CONTRA    Claas Frans te Kollum; in Factis, ante post pontianus 

peremptoir. 

 

Lyuwe Uulkes burger te Dokkum.    Lyuwe Jarichs te Mackum, als geauth voormomber over Jan 

Jans zoons kinderen bij Aaf Idse dr. HET HOFF tauxeert de schaden en intressen tot 88g.gld 16 st. 

198. 

Stoffel Stoffels, cur over de goederen van Fed Wijtse dr; wed Lyuwe Tyebbesn (S...?) CONTRA 

Uulck Doedes, geassisteerd met Popke Reiners haar man, en deze als cur over de goederen van 

Enne Wijtses: Voor Ulenburg: POINCTEN: 1. Oft Enne Wijses in zijn leven en naderhands uit 

kracht van de borgtocht met Veritas ten processe vertoond, enige schattinge hebben betaald, voor 

Fed Wijtses of haar landen te Tyallebert, verkocht?  2 Ende hoe veel?  3. Item waar door enne en zij 

zulks hebben gedaan? 4. Ende of enige pondematen tot laste van Fed vs ofte landen zijn ge(r)resti-

tueerd ? 5. Hoeveel, haar Feds oncosten dien aangaande wel aanlegen ?   6.  Ende hoeveel haar 

landen meer te laste komt, dan zij, Fed in de taxeringe hadde gemeldet.?  7.  Voorts of Fed Wijtses 

14 mad maden bij Enne Kempes gemeld mede heeft verkocht?  8. Ende voor hoeveel florenen de vs 

14 mad maden bezwaard zijn.  
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Hidke Hidde dr wed van Gerben Watses, wonende te Akkrum. Impt CONTRA Jaen Reins 

te Akkrum, als m.e.e v van Ida Claas dr;  en Sibren Jouwes als man en voogd van Ida Foppe dr.  

(  pag ..199)   en Sibren vs. als het recht hebbende van Hessel Foppes zijn huisvrouwen broeder, en 

als cur lit gauth. Over Trijn Foppe dr; en Nannius Agricola, als cur over Syu Foppe dr; en Jan 

Baukes te Staveren allen erfg van Hidde Jans in leven bijzitter van Utingeradeel. HET HOFF cond 

de ged. Om de impt onder de presentatie bij hem gedaan, de gebruikme en het recht van de 

verhuringe der landen te laten volgen, en hun oppositie daartegens kosteloos en schadeloos af te 

doen.  

 

Gerbrand Aijssma , substituut Proc. Gen. geass met Jelger van Feitsma, Raad en rentmr. Generaal, 

CONTRA Jfrs. Genoveva en Elisabeth Rattaller, geass met grtm Lezaan, als erfg van Johan v 

Rattaller en Ida van Loo.   .... dat Gellius Hillema mede adviseere .....  zou? 

12 maart 1610. 

Dominicus Agges, notaris en Postulant, binne Leeuwarden req. en in conventie en reconventie.  

CONTRA Tyerk(e) Epes te Hitsum, als v.voor en over Auck Simons dr; zijn e.h en c.d.r  (idem) 

HET HOFF cond de ged. zijn oppositie tegen de verkopinge van de zate lands in het req. gemeld, 

kosteloos en schadeloos af te doen, en de huizinge en de hovinge daar op staande, sampt de 

melioratien van de landen met de annexen op 202 g.gld met 100 dalers, en in een derde partije 10 

g.gld huur, validerende; of andersins te betalen,  en in reconventie taxerende de impt interest, van de 

nieuwe inhuringe op 70 g.gld eens, cond. de ged. deselve somme daarenboven te betalen en 

verklarende de partijen verder niet ontvangbaar.  En compenseert de kosten..... 

200. 

Harmen Harkes en Claas Buwes als cur over Hans dr (?Jarichs dr) CONTRA Harmen Aeldrix 

en Harmen Barelds, mede voor de andere erfg van Pieter Henrixc;  HET HOFF cond de ged om de 

impt de obligatiebrief, te doen hebben en en ter handen te stellen, andersins ten processe aan Trijnke 

hun dochter te betalen de somma van 2000 g.gld, met schaden etc... 

 

Tyaerd Wypkes te Wijnaldum, CONTRA Meine (Meinu) Geerts te Harlingen;    niet bezwaard..... 

 

Jan Heins en Wilhel..... Mennerds kerkvoogden te Midlum,    CONTRA     Wibrand Feddes.  

HET HOFF ord partijen te compareren ,,,,, die de rekening ter processe overgelegd, zal recolleren, 

en neffens de obligatie, de pointen der partijen zal vernemen.... indien niet, differente aantekeninge 

doen.  

13 maart 1610 

Elske Lodewijks dr; te Amsterdam, als moeder en voorst. van Lodewijk haar zoon, bij wln Leunis 

Engers, geassisteerd met Gale ! Domberger, voor deze en als consent hebbende van zijn broeders, 

en zusters, mede in de qual als erfg van Leunis en Neeltien Pieters dr. e.l impt CONTRA 

Jan Marius ? Te Pingjum.    In Factis. 

201. 

Gerrijt Radijs, deurwaarder, triumphant CONTRA  Doue Ables, hem onthoudende binnen 

Harlingen, als conj. pers. van  Teacke Bauckes, en Trijn Douwes zoon en drs; en c.d.r. ...ontzegt 

de req, zijn verzoek, reserverende de kosten nopens zijn recht, in deze gevallen en andersins tegen 

Douwe vs. 

 

Jacob Jeppema impt CONTRA Tinke van der Haule, wed van Mathijs Hermans als als erfg 

van Sibrand Jacobs.  In factis. 

 

Neel Alberts dr wed van Reiner Pastiebacker, in Leeuwarden; als erfg van wln Saack Fecke dr;  

impt   CONTRA Thomas Rad..ferd Engelsma als man en voogd van Catharina Finia, zijn e.h.; 

en mede als geauth. cur. over Sape ende Anna Finia, zijn huisvrouw broer en zuster; als erfg sub 

beneficio van Inventaris van wijlen Adriaan Cronenburg zijn bestevader. HET HOFF cond de ged 

om uit de goederen van Adriaan van Cronenburg de impt te betalen de somma van 35 g.gld; met 

schaden etc.... 
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Hepke Fockens, mede gedeputeerde deser Landschappe, als voogd van Martien Martinidr zijn e.h.; 

CONTRA Judocus Hermanni, Dienaar des Goddel. Woords te Noordwolden, en Pieter Hanse dr 

e.l sampt Wijbe Dirks als voorm over de 2 weeskinderen van wln Johannes Dirks.  CONTRA 

Roeleff Jans en Martien Jans dr e.l.;  in factis. 

202. 

Jacob Beenkes te Staveren als volm van Thomas Jans; en Aaff Jans wed Cornelis Hendriks, en Neel 

Hendriks wed en boelhoudster van Frans Jans, haar broeder en zwager, en dezen voor de twee 

wezen haar sterkmakende , alle poorteren der stede Amsterdam; als erfg. Van wln Dirck Hannema, 

en Jacob Reiners dr; en Jelke Harmens, triumphanten, CONTRA Tyard Fons.    IN Factis. 

 

Pibe Wopkes, CONTRA Fedde Pibes, en Trijnke Abbe dr e.l. ...... in factis. 

 

Ocke Syouckes Appellant,  CONTRA  Taed, Ocke wed. als leg. tutr. voor haar knn, 

bijn wln Ocke Doedes (?) getogen; en c.d.r onder Ben S.C. Velleiani.  In factis, binnen een mnd. 

14 mrt 1610. 

Dirck Dirks en Sytske Sinedr e.l.;  CONTRA  Sicke Claas, c.d.r voor Aaf Jans zijn e.h.   

Te namptificeren 500 g.gld. Als rest van 2000 mei 1601 verschenen.  

203. 

Dr Gerrijt van Loo CONTRA Jacob van Loo.    Ontzegt de req zijn verzoek.... 

 

Anna Boltsma, impt CONTRA Freeck (Ferck?) Pieters,    ...peremptoir te antwoorden, 

 

Jfr Tete* Botnia  Req.CONTRA Watse Ockingha de tijd van vier dagen om zijn produktie 

te mogen doen. ... 

 

Enne Baukes en Thomas Jans als voorm over de weesknn van Willem Hans zn Gruis ? en Maritien 

Reiners dr;  impt. CONTRA Jarich Willems dr en Hylck Lykle dr e.l  IN Factis. 

 

Feike Wijbes te Dokkum,  CONTRA Jelke Claas te Syrxma, voor hem en voor Sibe Sibes. 

Geappelleerde; HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie 

cond. de appellant, orig. gedaagde cond hem aan de impt te betalen twee olde rosenobels, met de 

interessen van dien, en de geapp tot zijn vordere eis niet ontvangbaar,  

204.  15 maart 1610. 

Albert Sibes en Hylck Pieters dr e.l.;  CONTRA Mr Jan Heres, chirurgijn, en Maike  

Tyards dr e.l.;  ....   niet ontvangbaar, ...... 

 

Jfr Doed van Donia, wed Oene van Wytsma, voor zich, Pibe van Albada, als v.v. Jfr Syouck van 

Wytsma, Buwe (Reuwe?) van Raed, als voogd van Jfr Dorothea van Wytsma, en dr Sixtus Donia 

als v.v. Jfr Sijtske van Wijtsma en Gerrijt van Wytsma, allen als erfg van wln Oene van Wytsma;  

CONTRA Tyaerd v. Aylva, grtm van Dantumadeel, Syds van Tyaerda, als last hebbende van de 

vs Grietenije;  HET HOFF rejekteert de exceptie en con de ged.  peremptoir te antwoorden. 

 

Gerrijt Folkerds en Syrd Jurriens applt,  CONTRA     Hessel van Bootsma te Weidum; in factis 

 

Borenward ? Feddes in Walterswolde, req. CONTRA Lijsbet Jankes met consent van Watse 

Wytses haar man en ratificerende de proceduren bij Jacob Tyards, haar gewezene curator; geass met 

dezelve;  ontzegt de req zijn verzoek, en in de kosten.... 

205. 

Sicke Breutsma tot Bolsward, en Douwe Douwes zoon, snijder binnen Leeuwarden, als cur. over 

Syds Focke dr ; Focke Fockes sampt Remmerich Berends, alle knn en erfg van Tseeds Douwe dr en 

de vs Remmerich, mede als erfg van Berend Jans haar vader.  CONTRA Ocke Syouckes en 

Ebel Bauckes, HET HOFF doende recht ten principale, cond de ged de impt te betalen 116 g.gld  

als rest van meerdere somme, en in de schaden..... 
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Aeltien Lenerds aan St Anna Par. wed van Goverd Jacobs, als moeder en voorstanderse van haar 

kinderen, als erfg van Jacob Philipus,  der kinderen  grootvader;  CONTRA Adriaan Jacobs.  

Ord. dat de executiën van de 350 c.gl  gld zijn voortgang zal hebben. 

 

Pieter Annes aplt CONTRA Johan van Norvennich ?   IN Factis. 

206. 

Eetske Syurds dr wed Ulpianus, Ulpius, voor haar en door scheidinge het recht van Syurd Sprong 

verkregen hebbende, als erfg van Ulpianus vs zijn vader.  CONTRA   Mathijs van Muden.  

...het hoff rejekteert de exceptie en cond de ged. en excipient peremptoir te antwoorden. 

 

Peer Johannes en Swaan Dirksdr e.l te Leeuwarden;   CONTRA Inse Intses te Belckum;  

HET HOFF cond het meesterloon van de wondinge, ter somma van 31 c.gld; en ordonneert dat de 

executie van de selver somme haar voortgang zal hebben. En voorts de impt niet ontvangbaar. 

 

Sible Ids te Exmorra, c.d.r voor Anke Watse dr zijn e.h.; triumphant;  CONTRA 

Pieter Jans te Franeker,  HET HOFF taxerende de fruchten, profijten, emolumenten, sampt de 

schade etc op 128 g.gld 17 strs; en dat deze haar voortgang zal hebben.... 

20 maart 1610. 

Elske Jacob van Marssums wed; als wett. voorst over haar onmondige kinderen; en Jan van 

Marssum, Agge van Rollema, als m.e.v van Lijsbeth Jacobs dr; v. Marssum; geres de proc bij wln 

Jacob. CONTRA Edsart van Glins, op Dronrijp.  ... de impt t betalen 52 c.gld 13 strs; met 

schade ...etc..... 

207. 

Anne Douwes als spec last hebbende van Gerbrich Hylkes, e.h van Lambert Sibrens; geass. met 

deselve, Anna Hylkes huisvrouw van Joachim Gerrijts, gess met desen, Ocke Sipkes als cur over 

Doed Hylke dr allen erfg. Van wln Hylke Sipkes. impt en triumphant CONTRA 

Maria Jan Vlies wed. van Hylke Sibes;   In Factis binnen en ,maand, peremptoir, houdende de 

proceduren voor geconcludeerd, salff wat ontvangbaar zal wezen. Wes binne 14 dagen wordt 

ingebracht.  

 

Trijn Piers dr voor haar en voor haar knn. bij Wytse Jelles getogen;  impt en tr.   CONTRA     

Wijpke Rinnerds, en Pieter Rinnerds, als voorm. over zijn zusters en broeders,  IN Factis. 

 

Homme Jans tot Roodkerk, vanwege Aal Homme dr zijn moeder; en Henrick Gaytso (Gerijts?) 

vanwege Griet Johannes dr; zijn huisvrouw, en c.d.r voor de erfg van Ate Hommes   Req. 

CONTRA Lykle Pieters te Aalsum, als m.e.v van Wyts Heble dr; universeel erfg van Ael 

Harmens dr haar bestemoeder; in cov en reconventie.    HET HOFF verklaart de Req, tot haar eis en 

conclusie niet ontvangbaar, en in reconventie recht doende cond de gereq. om de req. te restitueren, 

en laten volgen alzulke goeden van de voorn. Aal Harmens, als bij Ate Hommes boven des 

ligitimam... tot zijn versterven toe zijn bezeten, en gebruikt geweest, met fruchten etc... 

208. 

Uwe Wierds te Buitenpost CONTRA Sipke Roukema, huisvrouw van Wate Harkema.  

HET HOFF cond de ged de impt te betalen alsulke penningen als hij aan de landschappe betaald 

heeft; met schaden etc.... en belangende de resterende penningen hem kosteloos en schadeloos te 

ontheffen, des dat wat Wate Harkema betalende.....?   Reserverende de gedaagde haar actien neffens 

de 324 c.gld 18 strs; ... etc.... 

 

Lenerd Huiges   CONTRA Popke Buma; (Buwema) HET HOFF cond de gedaagde aan het 

lijk van zijn dochter, des impts graf te ruimen, voor zo verre hetzelve gerepareerd? en gemaakt is 

gweest, mitsgaders de schaden en ninteressen door zijne attentaten ter contrarie  rede gehad en 

geleden; nog te hebben en te lijden etc.... voorts niet ontvangbaar....   

 

Harmen Claas te Harlingen; vanwege de mede erfg van Adam Harmens,  Req. CONTRA  

Frans Luitiens, dienaar des Godd. Woords in de Hem in Holland; als voorm over de kinderen van 
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Harmen Luitiens, bij Jantien Nanne dr getogen, en dr Rgnerus Annius adv. voor dezen Hove.  

HET HOFF ord. Regnerus Annius en de gereq. te gedogen dat de somma tegens haar in executie 

werde gesteld; en cond hen in de kosten.....etc...  

209. 

Frans Pauly Ens in Bolsward.....CONTRA Tyerck van Heerma,   .... niet bezwaard.... 

 

Reinsck van Dekema, huisvrouw van Pieter van Regemortis, ridder; met consent van dezen en 

Anna Catharina van Dekema, voor haar zelve triumphant;    CONTRA Tyalling van Botnia;    IN 

Factis. 

 

Tiete van Popma wonende in Warrega,   CONTRA Juke Martens en Janke Heres aldaar en  Melis 

Dirks te Grou. .... niet ontvangbaar......, onverkort..... 

 

Syds van Botnia als man en voogd van Tet Douma zijn e.h.   CONTRA        Ebe Johannis  te 

Akkrum. HET HOFF cond de ged om de resterende landhuur ter somma van 161 c.gld en 6 

strs; en te gedogen dat de taxatie van 39 g.gld; in reconventie hierin werde verminderd, mits dat de 

gedaagde de hooimyt tot zijn profijt zal mogen gebruiken,  en in reconventie de ged om de impt nog 

te betalen 367 g.gld 6 strs; tot tauxatie...... voorts niet ontvangbaar.  

210. 

Meinu Jans dr voor haar en voor Reinier haar zoon; CONTRA Jan Reiners te Stiens.  

HET HOFF taxerende de vreedpenningen off de alimentatie, ten processe gemeld affgetogen zijnde, 

hetgeen bij de gereq. betaald is; ter somma van 220 g.gld; en de executie doorgang zal vinden; en 

cond de gereq in de helft van de kosten, tot s'Hoffs tauxatie, 

 

Hans van Campen, burger te Deventer;    CONTRA Mathijs en Jacob Nolles , burgers binnen 

Leeuwarden; als omen en voormombers over Nolle Henricx bij Wijlen Maike Nolles in echte 

getogen. HET HOFF gehoord de eed, van de appellant tot versterkinge van zijn aangeven gedaan, 

doet teniet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende cond de ged 

originaal om de appellant te betalen de helfte van 300 C.gld; met schaden etc.... 

22 maart 1610. 

Joost Harmens als man en voogd van Marij Jans dr op de Olde Leye.   CONTRA 

Gerloff Jans  binnen Leeuwarden.   .... niet bezwaard.... bij het vonnis van de Nederrechter.... 

211. 

Jacob Tyepkes als procuratie hebbende van Tyard Wybes te Arum; Req. CONTRA 

Otte Ottes, kekvoogd te Wirdum. HET HOFF nopens de req. eis tot onkosten etc... rejekteert de 

exceptie, en peremptoir te antwoorden.... 

 

Wopke Jarichs, burger binnen Leeuwarden; als vader van zijn kinderen bij Metke Dirks dr zijn 

overleden huisvrouw.    CONTRA Gerke Wibe sals volmacht van Jan Gerkis vanwege Botke 

Dirks zijn huisvrouw, intervenierende voor de intersse van Roeloff Roeloffs en Metke Dirks dr. zijn 

e.h   ..... ongehouden te wezen op de eis peremptoir te antwoorden. 

 

Tyerck Solkema, impt   CONTRA Aesge Poppes volmacht van Intse Foekes en Etje ? Freerks dr; 

ged en excipient. HET HOFF rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden... 

213. 

Sibren Wopkes requirant,    CONTRA    Houck Wopke dr te Winsum. Als moeder en wettige 

voorstanderse van nhaar kinderen bij wln Sencke ? Jans in echte getogen.   IN Factis. 

 

Aarend Wabbels cur over de goeden van wln Ipke Ipkes Algara, CONTRA Sake Takes 

Ripkema ? te Stiens geass met Gerrijt Hardomans zijn curator.   IN Factis. 

 

Galeyn  Lonis zn Domberger postulant voor de gerechte van Smallingerland. Als het recht 

hebbende van Pieter Lonis, zijn vader   CONTRA Auke (?) Reins te Bolsward.  In Factis. 

213. 
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Jfr Doutien van Hesselingha wed van Wijlen Tyerck van Herema, en Jfr Lijsck van Heringha e.h 

van Syuck van Wnnia, geass. met deselven, als het recht door scheidinge hebbende van Ige van 

Heslinga en Jfr Jel Wnnie. hun olders.  CONTRA Syurd Gosses en zijn huisvrouw te Swol 

erfg. ex testamente van wijlen Jarich Hesselinga hun overleden oom.    In Factis. 

 

Mathijs van Muiden (Muden) CONTRA Jan Aeuckes.  HET HOFF verstekt partijen van vordere 

produktie, des ontfangbaar zal wezen binnen 2 weken naastkomende, reserveerende de kosten. 

 

Ocke en Aucke Johannes zonen, als erfg van Johannes Ockes hun vader, bij Wobbel van 

Delmenhorst in echte getogen.   CONTRA Jacob Pieters Hoogland, binnen Sneek, als v.v. Jelke 

Pieters zijn huisvrouw; als mede erfg van Anna Hooglandt, als conjuncta persona van de andere 

erfg. En: Anna Simons, nom Librorum, als landheer van Sytse Beeckes ? zijn meijer; Pieter 

Kistemaker als voogd van Magdalena Staas, zijn huisvrouw; en Hans Hans als proc. hebbende van 

Tielm(an?) Staas.   IN Factis. 

214. 

Marten van Naarden voor hem en vange Jfr Auck van Donia; CONTRA Syurd, Syrcks zn Donia, 

en Mints Buwe dr e.l.; HET HOFF cond de ged om aan de impt de huizinge en de landen te 

Bilgaard,voor zo ver die niet zijn verhuurd aan Isbrand Agges, en Eelck Ate dr e.l.; te ontwijken 

ende te restitueren, met fruchten, profijten emolumenten etc.... mits wederom ontvangende de 

penningen, bij de gedaagde daarop betaald, ende te bevrijden hetgeen de vs Isbrand en Eelck 

verschoten hebben aan Uulke Piers, ,,, en compenseert de kosten.......... 

 

Mr Regnerus Bras, als voogd van Maike Gerrijts dr Jelgerhuis, zijn e.h. CONTRA 

Pieter Hans zn te Huizum, voor hem en n/ux.  HET HOFF gezien de citatien, verstekt de gedaagde, 

en houdende huurcedulle d.d. 12 maart 1607 voor bekend, en de artikelen van de verpachtinge daar 

achter volgend, voor bekend, cond hem de achterstallige huur te betalen, 17 g.gld als eerste 

meerdere somme, en ten respecte van de achterstellinge jaarlijkse eeuwige pacht van de twee jaren 

samen, dertich C.gld en voorts alle jaren zo lang hij en de pachtinge geraken zal te continueren; 15 

gelijke guldens; met schaden etc..... en verklaart de plaatse, met de bouwinge en plantinge daarop 

staande voor gehypothekeerd, en executabel, en cond voorts de ged. hen te reguleren naar het 

pachtCONTRAct wat betreft het bouwen, graven en planten.  ..... 

215. 

Mr Regnerus Bras als man en voogd van Maike Gerrijts dr Jelgerhuis. Impt CONTRA 

Obbe Sibrens wonende bij Teetlums Hoff. ged en gecontumaceerde 

HET HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde en houdende de overgelegde artikelen van 

verpachtinge en de acte daar achter gesteld in date den 10 okt 1607 voor bekend, cond de ged aan 

de impt te betalen 24 c.gld 10 stuivers, Mathaei lestleden verschenen, de leste 14 dagen onbegrepen, 

en voorts alle jaren gelijke somma, ten tijde hij geraken zal de pachter te blijven, met schaden etc.... 

verklarende daarvoor de verpachtinge van de plaats met de huizinge daaropstaande en des ged. 

Vordere goederen gehypothekeerd, ende executabel, cond de gedaagde hem in het bouwen en 

planten te reguleren naar de overgelechte artikelen.  En mede in de kosten. 

 

Minne Jenkes te Nijkerk, in Do-dl.   CONTRA Bon, Abe Ables wed. van Tjerk Rinnerds, tot 

Ee, voor haar en de kinderen, en Jan Ates te Morrha, als borg voor de vs Bon. HET HOFF  

gezien de citatien, en houdende de overgelechte obligatie voor bekend, d.d. 4 mei 1607; cond.  

tesamen en elk apart, te betalen aan de impt; de somma van 100 g.gld; met de schaden etc..... 

 

Jan Schoute(s) te Sneek, als m.e.v van Syouck Sibe dr; en c.d.r.; en mede voor Sibe Sibes zijn 

huisvrouwen broeder. Impt CONTRA Neel Pieters dr op het Heerenveen. ged.  

HET HOFF gezien de citatien, verstekt de gedaagde en houdende het overgelechte instrument voor 

bekend, d.d. 15 sept 1608, cond de ged te betalen 105 car gld met schaden etc.... 

216. 

Jacob Jans te Holwerd als man en voogd van Tsiets Claas dr zijn e.h.  CONTRA 

Tyepke Claas ? En Trijn Pieters e.l. te Hallum, ged en gecontumaceerde. HET HOFF gezien de 
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citatien verstekt de gedaagde en houdt het overgelechte instrument voor bekend, d.d. 12 juni 1605, 

ord. De gedaagden samen en Tyepke Claas voor het geheel de impt te betalen de somma van 100 

g.gld met schaden en interessen. Etc... 

 

Gerbrand Wolters van Hees en Reinsch Uble dr te Dokkum, CONTRA Sibrand Gerbrands, en 

Eets Ate dr; onder de klokslag van Rinsumageest,  ged.  HET HOFF gezien de citatien verstekt de 

gedaagde en houdende de overgelechte obligatie voor bekend d.d. 30 maart 1609, cond. de 

gedaagden samen en Sibrand voor het geheel, aan de impt te betalen 535 c.gld. En 3 stuivers. Met 

schaden en interessen;  

 

Juke Claas, burger en biersteker te Franeker;     CONTRA    Johannes Abbes te Schalsum.  

HET HOFF gezien de citatien verstekt de gedaagde, en houdende de overgelegde obligatie voor 

bekend, cond de ged. De impt te betalen 56 c.gld; of hetzelve hem te doen hebben uit de 

Molswerder zate, en Martini naastkomende te zullen verschijnen. .. 

217. 

Gattie ?  Mennerds, burger in Leeuwardenals geauth curator over Feitie Wybes nagelaten weeskind, 

CONTRA  Eble Claas te Driesum.  HET HOFF gezien de contumax, verklaart de gedaagde 

contumax en cond hem in de kosten; en de impt nochtans niet ontevangbaar.  

 

DE EERSTE RECHTDACH NA PAESCHEN Ano 1610 IS GEWEEST DEN 17e APRILIS.1610 

 

218.      

19 april 1610. 

Cornelis Edes Feitema, c.s req.   CONTRA   Meinerd Willems Requireerde,  HET HOFF 

restituerende de req. tegens verloop van tijd, gunt hem alsnog 3 weken om zijn produktie te mogen 

doen.    

218. 

Serapius Sminia, domheer te Utrecht, als conjuncta persona voor Barbara Rheen zij zuster. req. 

CONTRA Dirck en Ete Eilerds, vanwege Rints Elerds hun moeder.  ... ontzegt hem zijn verzoek 

en peremptoir te antwoorden;  

20 april 1610. 

Pibe Wopkes te Burum, impt     CONTRA Fedde Pibes wonende op Hania Sate te Minnertsga, en 

Trijnke Able dr e.l.  in factis, binnen 2 mnd peremptoir. 

24 April 1610. 

Nies Willems dr wonende te Staveren;   CONTRA Tyalling Johannes, aldaar,  In Factis. 

25 april. 

Eilerd Meinerds te Leeuwarden;   CONTRA Gerrijt Roeloffs op't Heerenveen.  HET HOFF 

cond de ged. aan de impt te betalen 173 g.gld; waaraff de helfte Allerheiligen verschenen, en de 

andere helfte Allerheiligen naastkomende te verschijnen, en nog 122 c.gld; met schaden etc...  

219.  

26 aprilis.  1610. 

Freerk Simons althans wonende te Marssum, als vader en wett. voorstander, van Simon zijn zoon, 

en in die qual het recht hebbende door collatie tot de opkomsten van het Vrileen aldaar.   CONTRA 

Douwe Hotses, tot Gouthum als naastebloed en verwant van wijlen heer Tyalling, in leven 

prebendarius te Marssum, en door hem mede in conferendi, van het zelve Vrijleen te Marssum, 

liggende bij de voornoemde wijlen heer Tyalling, gestiftet, intervenierende voor Siene Oenes, de 

Wed van Thomas Reencx , Ryurdt Fransz; Aleff Jetzes, Jan Tyerks, Pieter Claas, Andries Laus ? 

Zn, alle ingezetenen van Marssum.   HET HOFF cond de interventeurs te gedogen dat de req, de 

huur van de landen ontvangen ende genoten ende zijn gedane oppositie kosteloos en schadeloos af 

te doen, en compenseert de kosten.  

28 aprilis 1610. 

Douwe van Epema, grietman van Hemelumer Oldeferd, en Noordwolde      CONTRA    Freeske 

Rintses tot Elahuizum, gereq, en gecontumaceerde.  HET HOFF tauxerende de oude vastigheden in 

voorgaande sententie gemeldet, ter somma van 128 g.gld; en 7 strs. Ordonnerende dat de penningen 
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van deselve somme, tot dien fine haar voortgang zal hebben. Onverkort de requirant, nopens de 

BALSTEEN,  voor ende bij het huis leggende, zijn recht bij nieuwe instantie , en de gereq, zijn 

defensien ter contrarie.  

30 april 1610. 

Auck Wopke dr wed Henrick Willems Velsius,  CONTRA    Schelte van Aebinga en Uulbe 

van Aylva, nom libr bij Jfr Riemke van Osingha, in echte getogen en Mr. Eysso van Lyklama, als 

voogd van Jfr Jel Osinga, zijn e.h.; en Feike  als man en voogd van  Imck Buke (!) Atsis te 

Weidum, allen erfg van ve vs Buke Atsis.    HET HOFF cond Schelte van Aebingha als in het libel 

geschreven, en  Jancke Sickes in zijn qlt mede ged; degeen na advenant, de afftochte van 21 

pondemate land, en 6 einsen, in voege die van Osingha, daarvan lange in possessie zijn geweest, de 

requiranten in Kleiterpster zate, te Bosum bij Dirck Jacobs, gebruikt voor haar aandeel, genietende 

? De 21 pm, 9 einsen, verklarende Uulke Aucke en mr Eizo Lyklema in hun qlt te mogen volstaan, 

met hun presentatie, vast en te vreden te zijn met de landen tot nu toe gepossideerd, onverkort..... 

221.  

Ebe Piers, bakker en burger in Leeuwarden. CONTRA Mr Lambertus Adriani, en Mr. Cornelis 

Nauta, mede adv. In den Hove. HET HOFF verklaart de verkopinge van de huizinge op de naam 

van de voormonden van Pieter Cornelis gedaan, van nul en onwaarde; en om redenen compenseert 

de kosten. 

 

Douwe Nijenhuis cur over Gertien Jancke dr; triumphant en requirant. CONTRA Gerben 

Dijures,  HET HOFF verklaart de geappeleerde met de overgelegde nieuwe ? rekening te mogen 

volstaan, cond hem selve te vergroten na luit de acte van affrekeninge, d.d. 13 juni 1592. voor de 

grietman en de secretaris van Idaarderadeel gevallenen ten processe overgelecht, en ordoneert 

partijen over verdere questien neffens het sluiten van de rekeninge, te compareren voor Lelio 

Lyklema...  

3 mei 1610. 

Uulke Solkema in St Nicolaasga, als eigenaar van de landen bij Wibrans Broers en Jan Rinkes in 

Eesterga gebruikt, en zo occuperende voor de vs wibrand; en Pieter Jacobs an de Lemmer posseseur 

van de landen die verschillende andere land.... gebruikt. (??)   CONTRA Pieter Joachims 

dorprechter en ontvanger in Eesterga.  HET HOFF  cons de gereq te gehengen en te gedogen dat bij 

de req. verlichtinge van het beschot in de florenen van Bontie Gabbes, stelle werde genoten der 24 

stuivers nader ten libelle uitgedrukt van de invorderinge derselven aff (.... pag 222....) te houden of 

ander hem die in de betalig der schattingen te laten sterken (?sacken?) en de oppositie hiertegens 

schadeloos af te doen, en beneffens die aan de requirant te restitueren hetgene rede anders dan van 

getrokken te hebben, bevonden mach worden, en om redenen compenseert de kosten. En voor 

verdere kwestien te compareren voor de Commissaris .....; POINCTEN: Wat afftochte en wanneer 

des req. stelle, op Holle wevers naam aangebracht, voor eens is goed gedaan? 2 Daarvan te 

recouvreren acte; 3. Oft, mits geniet van de afftochte, en noch een floren, 8 strs, in het geheel 

hoedet de last van de floreen, in conformité van de aanbreng, op Holle wevers stelle? 4. Indien 

neen, oft en in wat percelen van landen van de gemelte stelle zijn affgetogen? 5. Bij wien deselve 

landen worden gebruikt, en wat lasten daarop gedragen? 6. Wie de nakomelingen zijn van Lykle 

Pieters in het overgelechte extract, van de aanbreng genoemd, op de post van Holle wevers stelle? 

7. Oft de huisvrouwen van Agge Jarichs en Totte Wybes ook descendenten van deselve zijn? 8. Oft 

deselven nog andere landen hebben behoord onder de vs stelle. Oft in Eesterga losse landen buiten 

de stellen zijn aangegeven? 10 Indien ja, oft het hele beschot van  den dorpe buiten buitn deselve 

mede gehoedet kan worden. 11. Te recouvreren de registeren van de dorprechters, waarna deselve 

hij in de ontvang reguleren (??)  

 

Trijn Clase dr. nu huisvrouw van Poppe Douwes, geass. Met Pier Elings haar zoon, en Durck Fe.... 

haar zwager; impt CONTRA  Poppe Douwes gedaagde. In factis  voor alle dilay... 

4 mei 1610. 

Jfr Catarina Coenes wed  van dr Tyalling van Wijkel, in leven rd ord.  Impt CONTRA  

Johan van Aysma tot Marrum, als man en voogd van Bauck Wijkel.   In factis binnen een maand 

peremptoir.     ...  
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223. 

Uulcke Piers te Leeuwarden; als v.v Bauck Johannes zijn e.h. Jelke Tyebbes wonende te Buur (ten 

Boer?) in Groningerland, als v.v Trijn Wybe dr zijn e.h.; Marten Dirks te Huizum als v.v Rints 

Johannes dr zijn e.h. ; Tyaard Pieters mede aldaar en c.d.r voor zijn broeders en zusters, als erfg. ab 

intestato van Pieter Simons zijn vader, Pieter Pieters, mede aldaar, als v.v Dirckien Wijbe dr; Imme 

Johannes en Johannes Wybes, gebroeders, aldaar; als erfg van Anna Dirks dr hun overleden 

moeder. En resp oldemoeder. In conv impt en in reconventie gedaagden. CONTRA   Ludu Jans dr 

wed van Simon Johannes, als moeder en wett. voorst van haar kinderen; en mede erfg van Anna 

Dirks.     HET HOFF cond de ged aan de impt voor zo ver zij mede erfgenamen zijn, van Anna 

Dirks in het sterfhuis te brengen 150 g.gld in een en 200 g.gls in een ander partije, samptelijk de 

huisraden in de artikelen 11 – 14 genoemd, of de rechte estimatie vandien; ..... voorts de impt 

rekenschap te doen van de ontvang en de uitgave, daar Steven? Johannis, des weeskinds vader, tot 

zijn versterven van wijlen Anna Dirks goederen, en de zate heeft genoten, en hetgeen in reliquis 

gevonden wordt te betalen. Met schaden.... etc. en in reconventie cond de gedaagde voor zo vele in 

hem mis, de impt te laten volgen de negende part van de vordere goederen, zo roerende als 

onroerende actien bij de vs Anna nagelaten. ... met schaden ..... 

224. 7 mei 1610. 

Hylck Monte dr te Sloten;  CONTRA Ede Edes.  ... cond de ged te betalen 250 g.gld..... 

 

Jan Harings, burgemeester te Franeker, en Foppe Tyerks te Welsrijp, als cessie hebbende van 

Rentse Wijtses, chirurgijn en Ints Sicke dr e.l te Franeker. CONTRA   Dr Edsart Ens, en Anske 

Agge dr Feddingha e.l.  HET HOFF cond de ged de impt te betalen 300 g.gld; met schade en 

intressen, en nog 49 gld in en andere partije.   

 

Hans van Campen, req. CONTRA Clara Gelis e.h. van  Jan van Langenberg,  in factis en  

peremptoir.    In 5 dagen naastkomende voor Sandio. 

225.   

Dirck Jans   CONTRA Claas Fransz;  .... om de overgelegde positien binnen 8 dagen in 

conformité van de ordonnantie te beantwoorden; .....en in de kosten... 

8 mei 1610. 

Dr. Feyo Gabema, cur lit van Trijnke Jacobs.  CONTRA  Wolferd van Lezaan en 

Genoveva van Rattaller;  rejekterende de exceptie.... te antwoorden peremptoir... 

 

Wilke Emkes  CONTRA    Syurd Emkes   Het Hoff ontzegt de req zijn verzoek, ... en de 

proceduren hangende voor den Hove en nog voor de Nederrechter.  

 

Wlbe van Ailva als vader en leg. adm van zijn twee kinderen bij Jfr Rintsien van Osingha, en Eijsso 

Lyklema m.e.v. van Jfr Jel Osingha, erfg van Sibrand Osingha, hun broeder, eisers en conventie en 

gedaagden in reconventie.  CONTRA Jfr Imck van Dekema, geassisteerd met Haio van 

Scheltema, haat tegenwoordige man, idem in conv en reconv.   HET HOFF cond de ged de impt te 

laten volgen vier koeijen of de estimatie daarvan, met 500 g.gld; als opgebroken van de 1200 ng,gld 

aan de Grietman van Osingha, uitgeteld en verklaart neffens de vordere penningen noch onder de 

grietman berustende, met haar presentatie te mogen volstaan; Condemneert voorts de ged de impt te 

doen hebbben, en te laten genieten de helfte van de negentig percelen ? Als van 5 pm te 

Witmarsum, en 525 c.gld, van de graven en van de huissteden ten sterfhuize van Sibrand van 

Osingha bevonden, exempt de huisraden, haar gedaagde van Jfr Eduard van Dekema aangekomen, 

eveneens van de melioratien van Latsma zate, staande de echte, volgens de taxatie van den Hove; 

ende te dragen de helfte van de intressen, van de 200 g.gld; Jfr Jelke van Osingha competerende; en 

ingehouden de helfte van wln Osingha's aanpart, des armen guldens aan de armen van Witmarsum 

betaald, voor zo vele daarvan staande de echte verschenen, met fruchten en profijten etc...(..... pag 

226......) en verklaart de impetranten onder de gepresenteerde cautie, ususfructuairs van Feddema  

state, en de 33 pm daarin aangekocht; en boven dit niet ontvangbaar, salf hetgeen over de aankoop 

van Hermana state en de 400 g.gld aan Anna van Dekema is betaald... ende in RECONVENTIE 

recht doende cond de ged de impt te betalen en te laten volgen wat meer is dan het dagelijks 
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gebruik, en huisraden haar en hare zuster, Jfr Eduard van Dekema aangesturven, en de helft van 

hetgeen tot de schattinge, beswaringe en ploeginge en andersind ee fruchten van Latsma State 

innhet begin des houwelijks is geweest, uitgeleverd heeft, en staande de echt verschenen, en de 

deductie van de goederen bij jfr Ebel van Osingha nagelaten; .... (nog veel tekst, met weinig/geen 

gegevens) 

POINCTEN:  1 Oft de affkoop van Feddema zate, staande de echte der gedaagde in conventie en 

Sibrand van Osingha geschied zijn of daar te voren. 2. Indien staande de echte, hoe lange het selve 

gestaan hadde. 3. Hoe goot de afkoop geweest is en tot dien einde te recouvreren het bescheid 

daarvan. Indien het nog voorhanden is. 4. Oft wijlen Sibrand Osinga's zusters ook part en deel der 

landen afkoop hebben gehad, oft daarvan ook iets genoten hebben? 5. Hoeveel Osinga van de 

penningen van de affkoop van de proceduren tot lichtinge van de vorige meijer oft elders 

geëmployeerd heeft; 6 Wat het inkomen is geweest der echtelieden in de aanvang. Bij des houwelijk 

wat hun gegeven, geschonken en beloofd geweest is, en naderhands staande de echt gegeven en 

ontvangen zijn.  

 

De gemene crediteurs van Sibolt Jans,  CONTRA  Feike Johannes als cur over Anna Jippe dr ged. 

HET HOFF ontzegt de req. vooralsnog haar verzoek, en de zaak in state van wijzen te brengen........ 

 

Oeds Aarends tot Bergum, als mede voormomver over Br..... Assema  CONTRA 

Rein Tassema,  gerq.  HET HOFF cond de gereq. Onde de gedane consignatie  gequiteerde en 

gestelde borgtochten, van de Req landen en de getauxeerde huizinge; te ontholden en de req. te 

betalen de schaden etc...... 

227. 

Ulbe van Aylva als vader en voorstander van zijn kinderen bij Jfr Reentien Osingha, en Mr Eisso 

Lyklema vanwege Jel Osingha zijn huisvrouw.  CONTRA Jfr Imck van Dekema met Haio van 

Scheltema haar teg. man.   HET HOFF cond. de ged aanwijzige te doen van de penningen die zij uit 

haar goeden heeft opgebroken, ende genegotieerd, toecomende van de koopschat, van Hermana 

State, en de aancleve vandien. Ende wes bevonden zal worden wln Sibrand van Ockingha daar toe 

als mede tot betalinge van Anna van Dekema schulden van tsijne? geëmployeerd te hebben, deze de 

req. te refunderen onder deductie van hetgene de gereq ter causa van de dood en mandeschulden als 

andersins bevonden zal worden, gerechtigt te zijn, en om redenen compenseert de kosten; Ende 

aangaande de 400 g.gld van Anna van Dekema betaald, ord partijen te verenigen etc... poinct. 1. Oft 

de opcomsten van Hermana staten en van Anna Dekema staande de echte tusschen de gereq wln 

Sibrand van Ockingha ook ingekomen zijn?  

9 mei 1610. 

Dirck Claas zn en Sent Ipkes burgers in Leeuwarden; impt     CONTRA Ryurd Piers als voogd van 

Sijnke Folkerds zijn huisvrouw.   ... ontzegt het verzoek..... 

228. 

Tet Jelle dr in tijden e.h. van Ju van Ailwa, nu e.h van Jacob van Jeppema voor haar en als cessie en 

transport hebbende van haar man.   CONTRA Eilardus Reinalda, grietman van Doniawerstal, 

voor hem en voor de kinderen van wln Fedde Aukes Reinalda, Ael Auke dr e.h van Thomas 

Sibrands, secr van Baarderadeel, allen erfg van hun broeder en oom, Marten Aukes Reinalda in 

leven vendrich van de compagnie van Michael Hag, mede resumerende de proceduren van Anna 

Eilerds dr wed van Auke Edes Reinalda, ged in conv eiser in reconventie. IN Factis. 

 

Jfr His van Roorda wed Pieter Mol, geres de proceduren, en als mede erfgename van Binnerd 

Roorda, haar vader en Lenard Donquist ? Goudsmid, en Cornelis Cornelis in de Roos,  

CONTRA Jfr Geeel Bootsma wed van Buwe Tadema, voor haar en haar kinderen.  

HET HOFF verklaart Lenerd Danakerts, ! en Cornelis Cornelis in hun eis niet ontvangbaar,en cond 

hen in de kosten en Jfr His van Roorda in hun Qlt; te compareren voor de commissaris: 

POINCTEN: 1. Oft Wilhelmij Jacobs gewezene curator bonorum van Frans Huighes rekenschap 

van zijn administratie heeft gedaan indien ja, die te recouvreren, indien niet waarom zulks toen niet 

is afgedaan, (....... pag 229..... ) 2. Oft Oft Bennerd Roorda de ordonnantie van 24 juli 1585 uit zijn 

eigen ge....pt heeft betaald, oft dat de penningen gere... rd zijn uit de penningen van Frans Huiges? 
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3. Hoe lange Pieter Mol en zijn huisvrouw, sedert het jaar 158 tot den jaren 1594 in Oostvriesland 

hebbben gewoond. 4. Oft zij niet geweten hebben voor hen verzoek van de verkopinge van de 

huizinge en de venne aan de gedaagde hebben gedaan? 6. Wanneer zij uit Oostfriesland wederom in 

deze provincie zijn gekomen.  

 

Jan Jans in de Druif binnen Leeuwarden;  CONTRA    Jacob Stevens op het Bild; HET HOFF 

...... rejekterende de exceptie......... en  cond.......  hem peremptoir te antwoorden.... 

 

Pieter van Buiten impt  CONTRA  Willem Stevens an Adriaan Adriaans zn  HET HOFF 

rejekterende de exceptie en op de eis van de impt te antwoorden.... 

1 mei 1610. 

Otto Henricks burger binnen Dokkum,   CONTRA Jacob Nollis, ged.   Ontzegt de impt het verzoek 

en cond hem in de kosten.   

 

Sas Seerps e.h van Douwe Rentses te Arum, en Imck Seerps dr e.h van Rintse Douwes te 

Tzummarum, met hun gesterkt impt en triumphant   CONTRA Syouck Pieters wed van Seerp 

Bockes te Arum en Bocke Seerps ged.   HET HOFF cond de ged te gehengen en te gedogen dat de 

exc. van de vs somme van 19 dec 1607 haar voortgang zal hebben, op de 2/3 e parten van de ene 

helfte, van de Cruicebroeders landen, voort op de 2/3e parten oo de ene .........pag 230..........  helfte 

en de gelijke 2/3 part, van de andere vierdepart, op Scheltinga zate staande, des dat de impt aan 

Seerp vs. mede gedaagde haar aandeel van de verbeteringe daaraan gehad, en van de toehaecke na 

advenant, van de landen de overwandel in de vs zate verkregen, met de interessen vandien en die te 

laten volgen, en de impt voorts niet onvangbaar. En tot het gebruik van de patroons ? En de vicarije 

landen niet geraakt, reserveert partijen aangaande hun vordere pretensien van de penningen so veel 

Seerp Bockes van zijn moeder angestorven alsmede na zijn dood bij Syouck vs, van de schulden 

betaald zijn.  

 

Eet Ete dr te Harlingen, voor haar en al mede erfg, van Trijn Ete dr haar zuster CONTRA  Syouck 

Pieters de wed van Seerp Bockes, te Arum, Renske Douwes tot Tsummarum, n/ux en Harmen 

Pieters te Arum;   IN Factis. 

 

11 mei 1610. 

Wobbe Luitiens als man en voogd van Jantien Simon Binnerds, en Pibe Douwes, idem voor Clara 

S.B. En zij voor Uulck S.B. Als de erfg. Van wln Simon Binnerds, hun huisvrouwen vader en oom.    

CONTRA    Jan en Rixt Montes.  Het hoff tauxerende de fruchten etc op 210 g.gld ord. Dat de 

executie van de vs fine zijn voortgang zal hebben. En om redenen  compenseert de kosten....  

231.  

Auke Fockes in Mormwolde  CONTRA   Engle Romkes. Ged   ...... te namptificeren 20 dalers..... 

 

Georg van Leaukema  CONTRA Tyalling van Camstra als erfg van Syouck van 

Leaukema zijn moeder.   HET HOFF restitueert de ged.tegens verloop van tijd; gunt hem alsnoch 

de tijd van 3 weken.... om zijn produktie te mogen  doen. 

 

Jarich Heres, burgmeester der stede Bolsward, triumphant;  CONTRA Aebe Poppes, burger 

aldaar, als cur o.d. weeskinderen van Schelte Poppes,  HET HOFF cond de geapp te gedogen 

dat dat de executie van de somma ten aanzien van het handschrift in het 3e artikel van de eis 

gementioneerd, in't principale tot een somma van 112 c.gld 10 strs; haar voortgang zal hebben. En 

zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. ... onverkort..... 

 

Douwe Annis  CONTRA Miente Renix   ... ontzegt de req zijn verzoek.... 

232.   

14 mei 1610. 

De voogden van het Gasthijs, binnen Leeuwarden( doorgehaald St. Anthonie)    CONTRA 

Oene Joukes Oenema te Minnertsga.    .... niet ontvangbaar.... in de punten 12 en 22 van het duplijk. 



787  

 

Eelcke Gerrits te Harlingen, als moeder en voorst. van't kind bij Hendrik Scheltes, resumerende de 

proceduren vanwege Willem Pieters op de Rijp, als mentor over wln. Henrick (weer doorgehaald:) 

Scheltis, voor haar interesse bij Willem Pieters zich voegende.  CONTRA Jan Pieters 

wonende op Dronrijp, als vader en voorstander van zijn kinderen bij Jouck Henrics dr.    HET 

HOFF doe te niete het vonnis bij de Nederrechter en bij nieuwe sententie ... cond de de applt; orig 

gedaagde in haar qualitieit voor zo vele zij erfg. is van Trijn Scheltis, te betalen 100 c.gld; bij de 

appellante sedert de lites contestatie voor de Nederrechter gehad en geleden, en om redenen 

compenseert de kosten... 

 

Pier Pieckes te Goingarijp,   CONTRA Agnete van Gel als moeder en leg. tutrix over Ana 

Clant haar dochter wonende te Leeuwarden.   ..... niet ontvangbaar..... 

 

Douwe Minnerts te Beetgum, als voogd over F(r)ock Hotse ? dr zijn huisvrouw. En c.d.r   

CONTRA   Syu Piers dr wed Vincent Vincents.   HET HOFF cond de ged te relaxeren en te laten 

volgen van de 26 pm te Beetgum, 13 pm en 9 eins, met de fruchten etc.... en voor het gebruik van 

de 12 resterende pm. 3 einsen te stellen genoegzame cautie. .. voorts niet ontvangbaar.. 

 

Mr. Aarnd Jacobs Chirurgijn te Bolswerd,   CONTRA Frans Paulus  Ens, burgemeester in 

Franeker.    IN Factis. 

234. 

Johannes Henricks voor hem zelve en als last hebbende van Bonne (Benne?) Bruins, Syrck Synkes, 

Popke Foppes, Imme Harings, Jan Heble..? Beentse Reins, Sipke Jobs, Todke Gerbens, wed 

Homme Gerrijts, Claas Jans, Jan Aukes, Merk Jans, Marten Renkes, Loble (?) Jans, en Ewe Claas 

zn allen ingezetenen van Dolffsterhuizen, CONTRA  Fetse Annes voor hem en als volmacht 

van Rommert Merks, Gaucke Reintses als man en voogd van ........... Mircx erfg van Merck Pieters, 

in leven in Dolffsterhuizen, Triumphant en Johan Gelis,  secr van Lemsterland, als last hebbende 

van de gebruikers en bewoners van de Langelille, Echten, Schoterzijl en Wa(rns?)  

HET HOFF adprobeert de quotisatie in questie, en verklaart de req. met hen betalinge voolgens de 

vs quotisatie ende omslagen te mogen volstaan, en cond. Jan Gelis in zijn qlt; zijn oppositie 

daartegens gedaan kosteloos en schadeloos af te doen,  Verklarende FEITSE ANNES voor hem zelf 

en Rommert Mercks, en Gaucke Rinses als m.e.v van Murkie Mercks dr, erfg van Merck Pieters, 

mede gedaagden met hun verklaringen te mogen volstaan.  

 

Auck Tyards dr weduwe van  wln Rinnerd Ryurds, voor haar en de kinderen; geassisteerd met 

Jasper Douwes.   CONTRA Ritske Sakes en Henrick  Lamberts.   Te compareren voor de 

commissaris, geen Poincten...... 

235.  15 mei 1610. 

Taets Harmens e.h. van Here Heres, te Roordahuizum, met consent van hem. impt en triumphant. 

CONTRA Sijtse Piers voor hem en voor Frouck Boocke dr zijn e.h.; en Dr. Otto A(n)tonides, 

Cornelis Jans,voor hem en vanwege, zijn huisvrouw, Mennerd Folkerds voor hem, en vanwege 

Hylck Sytses opposanten, en gezamenlijk gedaagden.   HET HOFF  adprobeert de besognen van de 

deurwaarder, poneert daarop decreet..... dat de verkoop van de huizinge .... geproclameerd zal 

worden, op 19 juni a.s.  Etc...... 

 

Mr Eelke Dronrijp, geauthoriseerde curator over de goederen van Jan Rommerts, en Grit? Pieters 

dr, geassisteerd, met Antheunis Wibrigg... poorter in Amsterdam; voor hem en als vader en wett. 

voorst van zijn kinderen  bij Jantien Olpherds dr.   CONTRA Peter Ottes, burger in Sneek.  

HET HOFF cond de ged om de impt uit de goederen bij Auck Aarends nagelaten, legitime 

portionem te laten volgen, onder deductie van hetgeen bij Gert ! Pieters daar daar inne ontvangen is. 

Etc.....  en om redenen compenseert de kosten. 

236. 

Aesge Rabbodus, burger binnen Leeuwarden; CONTRA   de geintersseerde crediteuren van Frans 

Cammingha,   HET HOFF  tauxerende de schaden kosten en interessen op 2496 C.gld 1 str; cond de 
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gereq. te gehengen en te gedogen dat .... deselve somme geëxecuteerd zal worden..  

Hijlck Gerbe dr wed van Johannes Sijbes, als wett. voorst. van haar soon; req.  CONTRA 

Jan Rotleffs (Roeloffs?) en Jan Jans.    Cond de ged .... te gehengen en te gedogen.....dat de req, 

gesteld werden in de possesie van een pm 5 einsen 16 penningen 3 roeden en negen voeten over 

hoog en leeg, in groot.... (?) en bij haar gepossideerd in Clein Mollema, onverkort.... en voorts niet 

ontvangbaar.  

237. 

Jacob Jans tot Engwierum, als man en voogd van Trijn Eije dr zijn huisvrouw en c.d.r onder 

verband van goederen.     CONTRA     Jetse Claas voor haar en als cessie hebbende van Rints 

Wolter Epes  wed , aldaar    HET HOFF verklaart partijen zowel in conventie als in reconventie niet 

ontvangbaar. Onverkort hetgeen tegens Jan en Wicher Eijes, gementioneerd, in het com.... tussen 

Syuck Wnnie en Jetse Claas.    

 

Jacob van Loo, deurwaarder van de Comptoire, Dr Suffridus Nijenhuis, en Dr Albertus 

Monnikhuis, advocaten voor den Hove  CONTRA Dr Gerrit Loo secr van der Bilt. HET 

HOFF doende recht ten principale, cond de ged om de impt te betalen 350 c.gld vaarvan op de 1e 

mei 1609 150 c.gld; op 1mei 1610 nochtans verschenen, en op de 1e mei 1611, '12 '13 en '14 

telkens gelijke 150 guldens en op de 1e mei 1614 nog 400 guldens te verschijnen. Met schaden 

etc.... 

238. 

Pier Elings voor hem en als curator over Bauck Elings zijn zuster; Doecke Hans als voogd van Fed 

Elings dr; zijn e.h en en Janke Piers als m.e.v van Taets Elings, en Sibrand Elings voor hemzelven, 

en zij tesamen geresumeerd hebbende voor wln Bauck Elings,  CONTRA Poppe Douwes tot 

Teerns.  HET HOFF cond de ged aan de impt te betalen de helfte van 1500 g.gld mei 1609 

verschenen; en hetgeen allerheiligen nestleden als reste en acte van liquidatie ten processe 

overgeleverd; en verder nog te verschijnen; en de schaden geleden etc.... onder deductie hetgeen 

pendente litum geschied mag zijn, en voorzover Pieter mede erfg is van Bauck vs, wat Trijn Clases 

des ged huisvrouw maar nochtans de possessie van de vs Bauck, en de impt voorts niet 

ontvangbaar. 

 

Tyalling van Camstra    CONTRA  Syuck van Wijngie; als v.v. Lysck Heslinga zijn e.h.   IN Factis. 

 

Harmen Jans Cock impt CONTRA  Dr Hero Hettingha mede raad en advocaat fiscaal tot 

de admiraliteit in Vriesland.  Ged  In Factis. 

 

Berend Henricx te Groningen resumerende de proceduren bij Henrich Osewold zijn gewezen 

volmacht gesustineerd.  CONTRA Folkerd Pieters en Broer Jans, volmacht van de 

ingezetenen van Bi..... ??   niet ontvangbaar.... (239).....  compenseert de kosten. 

 

Dr Suffridus Nijenhuis als cur over de goederen en actien van Hebbe Feddes, en Sijn Sibrichs dr 

e.l.; mede in de namen en vanwege de crediteuren.    CONTRA De Gedeputeerde Staten van 

Friesland.    HET HOFF cond de ged om de 71 c.gld ten processe overgelegd op te brengen, en te 

stellen in handen van Dr Johan van den Sande, voorgaande commissaris; en te gedogen dat deselve 

volgens de uitsprake van preferentie onder de crediteuren werd geditribueerd. En cond de 

intervenienten mede in de kosten. 

 

Steven Stevens voor hem en mede voor Claas Stevens zijn broeder,    CONTRA   Steven Dirks; en 

Cornelis Willems voor hen en in de naam van hun zusters;   In factis. 

 

Jan Assiens Potter wonende te Collum, het recht door cessie hebbende van Assien zijn vader.  

CONTRA   Hardus Piers te wirdum, en Peter Piers, te Wijns, als omen over de nagelaten 

weeskinderen van wln Claas Piers, en His Remke dr in even e.l.;    HET HOFF cond de ged om de 

impt te betalen    .......   pag 240........ de somma van 78 ½ g.gld met schaden etc.... onverkort ....en  

comp. de kosten 
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Schelte van Aebinga als voogd van Jfr Gerland van Leauckema, zijn e.h; Adam van Paffenraad, 

voor Jfr Imck van Leaukema zijn e.h.; en zij samen als conj pers. voor Sicke van Leauckema 

domheer te Ossenbrugge, en jfr Luts van Leauckema te Franeker, hun resp broeders en zuusters   

CONTRA     Tiete van Peima. Te Lyussens,   HET HOFF verklaart de impt tot zijn eis en conclusie 

vooralsnoch niet ontvangbaar, en comp. De kosten; Ordonnerende niettemin,de gedaagden hen 

aandeel van 12.000 g.gld binnen de tijd van 6 weken na dato volgens het testamen van wln Jfr 

Catharina van Leauckema, en na de verklaringen van de ged. In het 46e en 47e punt van het 

antwoord gedaan, onverkort het recht van de ged. quada? Falcondia' ...... 

241.   

16 mei 1610. 

Henrick Jans , burger en apotheker in Leeuwarden, en Gerbrich Vincents dr e.l.;  CONTRA 

Rixt Jan van Bentems wed; als administratie van de goederen hebbend.   HET HOFF ontzegt de 

req zijn verzoek, onder de presentatie door de ged in haar nadere re...     gedaan, van haar 

crediteuren te willen adsigneren, op de kooppenningen en te presteren dat de crediteuren die 

penningen geraken te ontvangen; behoorlijken zullen caveren, dat de betalinge der req. tegens allen 

en een iegelick goed voldade sullende verzoeken, .... 

 

Pieter Carstens te Kollum,   CONTRA Henrick Jans aldaar;   .... doet te niete het vonnis van de 

Nederrechter, en bij nieuwe sententie cond de geapp. originaal te gedogen dat voor de Commissaris 

van den Hove zijn rekening werde gerolleerd. ..... 

 

Johan van Aysma als v.v. Jfr Bauck Wijkel zijn e.h.; erfg. van Tyalling Wijckel haar vader; in leven 

rd. Ord.   CONTRA  Jfr Catharina Coenis,  wed. Tyalling van Wijckel, in eigen zaken, en onder 

Ren. S.C. Velleiani, voor dr Pieter Runia Rd Ord.   In factis, binnen 2 maanden.... 

242. 

Uble Wierds triumphant CONTRA Wate Harkema, gecond. 

HET HOFF adprobeert de besognen van de deurwaarder, interponeert daarop decreet, dat de koop 

van de halve huizinge en zate lands nog eenmaal zal worden geproclameerd....  10 juli 

eerstkomende,.. en de opposant zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

18 mei 1610. 

Pieter Jarichs tot Sweins, CONTRA Johan van Emingha tot Rodenburg (Roorda Burg?) bij 

Franeker.  IN Factis.     

 

Mr Cornelis Nauta, Req.  CONTRA Willem Radijs, deurwaarder v.d. Hove;  Edsart van Grovenstis, 

grtm v. Menaldumadeel; en Dirck Alberts. Gereq.   In Factis. 

 

Hessel Lyuwes, als volm van de gemeente van Pingjum   CONTRA Teye en Ige Rommerta,   

ontzegt de impt zijn verzoek.    

 

Elisabeth, Mathijs Willems dr e.h van Rippert Intses, req. CONTRA Dr Henricus Gualtheri als 

cur. over Jan Ryurds zoons goederen.    Voor de Commissaris die hen zal ..... POINCTEN 1. Wat 

schattingen op de huizen in Harlingen zijn geleid, en opgenomen in den jare 1588; en volgende tot 

de datum waarop de drie huizen zijn verlaten. 2. Voor hoeveel de drie huizen gezamenlijk of elk 

apart in de floreenrente schieten. 3. Oft deselve huizen van de schattinge in de voorschreven jaren 

opgenomen noch ten achteren zijn, zo ja hoe veel. 4. Van zulks alles te recouvreren, Extracten uit 

de registers, en rekeningen daarvan zijnde. 4. Te doen regnosceren (?) oft andersins vers.... de 

memorien, specificatien en quitantien, van gedane reparatien, ten processe gëxhibreerd, ende die 

handen en merken daar onder staande.  

19 mei 1610. 

Dyeuke Clase dr e.h van Syurd Sipkes, geass. met hem CONTRA Jan Frans als cur. over de 

nagelaten weeskinderen van Dirck Henricks, hun wln vader.  In factis , binnen 2 weken.  

 

Breutick Jacobs,  impt    CONTRA Douwe Nijenhuis en Gerrijt Radijs      HET HOFF cond. 
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Douwe Nijenhuis  de meubelen ten processe geroerd te restitueren, kosteloos en schadeloos; en met 

schaden etc sindsdien gehad en geleden.....  

244. 

Jacob Schouten Req.  CONTRA   Christoforus Damus;   ....rejekteert de exceptie en peremptoir 

te antwoorden.  

21 mei 1610. 

Rompt Jacobs   CONTRA Sipke Gratema.   ... de artikelen te beantwoorden..... 

22 mei 1610. 

Haitse Roukes en Folkerd Folkerds, als volmacht van de Diepe ackeren; Req in conventie en gereq. 

in reconventie    CONTRA Johan Reins, kindskind van Gerrit? Hiddes ? Molle Gabbes, voogd 

van Ida Clase dr; bij Meike Hidde dr achtergelaten; Sibrand Jouws als v.v. Ida Foppes; en recht 

hebbende van Hessel Foppes, en cur over Trijn Foppe dr, e.h van Ebe Jans, en geadsisteerd met 

Hemmo ? Agricola, not. Publ.; en curator over Siju Foppe dr, huisvrouw van Wijbe Hablis zn 

(Halbis?) Jaen Baukes en de kinderen van Bauck, Hidde Jans, ende nog Hidke Hidde Jans, in conv 

en Jan Reins, geassisteerd met zijn mede erfgenamen req in conv.    IN Factis.  

245. 

Wopke Jarichs, burger binnen Leuwarden,  CONTRA Claas Meijes,  IN Factis. 

 

Marten Gijsberts als cur over Johannes Gerrijts, en Lutske Martens, als erfg. van Wijbe Martens. 

CONTRA Aarend van Loon als cur over Tet Tijsse dr; en Douwe Tijss   in Factis. 

 

Cornelis Pieters, burger binnen Workum, voor hem en als man en voogd van Wijts Sijnurdts 

(Syurdts) dr; zijn wijff.   Impt  CONTRA Tyalling Johannes,  rejekteert de exceptie en 

peremptoir te antwoorden.   

 

Mr Dominicus Oedsma, suppoost van dezen Hove, als voorst. van zijn kinderen bij Bauck Fopma, 

zijn wl huisvrouw;   Lou Mercks in Twellingergae;    HET HOFF.  Gezien de citatien en houdende 

het huurcedul van 29 juni 1603 voor bekend, cond de ged de impt te betalen de somma van 76 

g.gld; ter causa van de landhuur, Jacobi en Martini lestleden te verschenen; en voorts jaarlijks 

gedurende de huur....  kosteloos en schadeloos......  vrij van floreenrente, verder 76 g.gld met de 

renten etc; bij gebreke van betalinge, en verklaart de goederen voor gehypothekeerd....  

246. 

Mr Dominicus Oedsma, suppoost en advocaat voor dezen Hove, als oom en mede voormond van 

Wybe en Lenerd Adriaans zonen, zijn wijlen zuster Margarethe Oedsma kinderen, impt. CONTRA 

Lou Merks, wonende in Twellingerga. HET HOFF gezien de citatien en houdende de obligatie van 

20 jan 1603 voor bekend, cond de ged de impt te betalen 150 g.gld ; met schaden en interessen.  

 

Dr. Henricus Gualtherie secr. van de stad Leeuwarden, voor hem en c.d.r voor Elisabeth Gosses zijn 

huisvrouw;  CONTRA     Jacob Lyuwes en zijn huisvrouw, ged.   HET HOFF gezien de citatien 

en houdende de koop baar en de resp. huurcharter (cedul?) voor bekend, d.d 7 febr 1609, cond de 

ged de impt te betalen 128 g.gld en mei daaraan volgend 125  alsmede op allerheiligen 125. (tot 

1611?) te verschijnen.  

 

Molle Sybrens en Leen Roeloffs, e.l.; te Leeuwarden, CONTRA Taecke Jeppes en Sipck Joris dr. 

te Hallum. Ged en gecont. HET HOFF  gezien de citatien en houdende de obligatie d.d 17-11-1604 

voor bekend cond de ged samen en Taecke Jeppes voor het geheel te betalen 300 g.gld......... 

 

Boudewijn de Blocq binnen Leeuwarden, CONTRA   Dirck Remmelts op de Jouwer, voor hem en 

onder verband van goederen, gecaveerd hebbende voor zijn huisvrouw.   HET HOFF  gezien de 

citatien en houdende de obligatie d.d. 7 jan 1609 voor bekend, cond de ged de impt te betalen 200 

c.gld. Met de schaden en interessen.  

247. 

Haitse Bonnes Jellema te Kimswert,   CONTRA Hanke Hiddes te Ried.  HET HOFF, gezien de 

citatien, houdende de obligatie d.d. 11 aprilis 1600 voor bekend, cond de ged de impt te betalen 92 
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c.gld 1 str.  

 

DE EERSTE RECHT DAG NA PINKSTEREN, DEN XIJ JUNI ANNO 1610. 

 

Sibren Joukes te Doyum voor hem zelf en als vader en voorst van zijn knn bij Wyts Douwe dr;  

CONTRA   Saeckle Hoites te Sneek, voor hem en asl vormomber, over Hoite Hoites nagelaten 

weeskinderen; Anna en Doeke Feites zonen en Jantien Tyaards wed. nom libr.  In Factis. 

13 juni 1610. 

Lyuwe Lyuwes te Ackerwolde, impt   CONTRA Jfr Eets Feitsma, als voorst. van haar kinderen 

bij wln. Jelger Broe(r)sma. ..... de proceduren bij Jelger van Bootsma geinstitueerd, te resumeren, 

om met de impt na de leste retroacta te procederen, en cond de gedaagde in de kosten. 

14 juni 1610 

Pibe Wopkes tot Buur, Req. CONTRA   Anne Melis als cur ad divisionem over de knn van 

Hette Claaszn.   In Factis.  Binnen 2 maanden. 

248. 

Jijck Fongers te Leeuwarden, Sicke Ritskes te Dokkum, Auckien Ritske dr Amama, huisvrouw van 

Gerrit Radijs, 1e deurwaarder van de Hove; Door, Taeds , Anke en Jantien Gerrijts dr, resp 

huisvrouw van Hans van Nieu? Burg, Sicke Hommes, Able Douwes, ende Jan Andries Schuiff, met 

consent van hun mannen, in die qual erfg. van Rixt Sicke dr; in leven e.h van Lambert Cornelis;  

CONTRA   Roeloff Jacobs, te ...... ? bij Kollum.     IN Factis. 

 

Everard del Vaille, als onder benificie v. inventaris. erfg. van Anthonis del Vaille, in leven Rd Ord.  

CONTRA Otte Ottes en Allard Gaikema ged.   ... de ged. peremptoir op de eis te antwoorden... 

15 juni  1610. 

HET HOFF onder de presentatie bij de Impt gedaan, ord de gedaagden te dupliceren en met de impt 

te concluderen, binnen 14 dagen, nadat de impt en zijn advocaat hun verklaringe hebben gedaan. ... 

249. 

Auck Tyalle dr Epema, wed Hessel Johannes in leven burger in Bolsward.   CONTRA 

Gerrijt Pieters, burger en lakenkoper aldaar.   POINCT : wanneer de percelen bij de appellant 

gesteld verrekend zijn, en tot dien fine de voorgaande rekening te recouvreren.  

19 juni 1610. 

Pietrick Doeke dr nagelaten weduwe. van Thomas Martens, het recht hebbende van Jelle Halbis, te 

Sneek CONTRA Jetse Thomas, old burgemeester, in Sneek, tutor over Thomas Martens 

nagelaten weeskind, in conv. gereq. en req in reconventie.  

HET HOFF tauxerende het onderhoud en de alimentatie, van Thomas Martens weeskind, voor de 

tijd van 3 jaren in de libelle genaamd, ter somma van 75 g.gld. En deze de req, te betalen...... 

250. 

Jfr Doed van Donia wed van Wln Oene van Wytsma, voor haar zelven, Pibe van Albada, v.v. Jfr 

Syouck van Wytsma, Buwe (Bauwe?) Roorda als v.v Dorothea v.Wytsma,en dr Sixtus van Donia 

als voogd van Jfr Sytske van Wytsma, en Gerrijt van Wytsma, allen erfg van wln Oene van 

Wytsma, hun vader, en als cessie hebbende van de crediteuren van Oene Eintis Wytsma, en Jelck 

Tyaards dr in leven gewoond hebbende te Reijssum (Reitsum) en recht en transport hebbende van 

deselve Oene Eintes Wytsma.  CONTRA  Tyaerd Ebes Wytsma. HET HOFF rejekteert de 

exceptie, en peremptoir te antwoorden, en reserveert de kosten tot het eind der principale sake.  

 

Goverd Dircks en Cornelis Franckes als cur over de boel en geabandoneerde goederen, van 

Sparinck (Staeck?) en Stegemans compagnie.    CONTRA     Lubbert Willems Oosterman, en Rints 

Taeckles e.l.;   ....rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden...... 

21 juni  1610. 

Auck Jetse dr  en Jetse Romkes binnen Leeuwarden;   CONTRA Syurd Haies te Stiens, voor hem 

en voor Barbara Pieters zijn huisvrouw, en c.d.r.   IN Factis , binnen 2 maanden... 

251. 

Anna Rintse dr e.h van Sibolt Hans, te Waxens,   CONTRA    Feike Johannes te Belkum, als cur. 

over Anna Jeppe dr. zijn zoons wijff.  .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 
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Dezelfde partijen : HET HOFF cond de gedaagden te gedogen dat de crediteuren in cas van 

preferentie werden gescheiden; de oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

22 juni 1610. 

Jarich Heres, burgmeester te Bolsward, impt CONTRA Douwe Pieters als cur over 

Grietke Schelte dr zijn e.h.; en Tyerck Ruyrdts Bants ged.    HET HOFF cond Douwe Pieters in zijn  

qlt; om de proceduren te resumeren, en volgende de leste retroacten met de impt te procederen  ... 

en condemneert hem in de kosten, onverkort eventuele volgende eisen... 

252. 

Carel van Unia kerkvoogd en Mathijs Leukema dorprechter te Wirdum, CONTRA   Ate Sickes te 

Leeuwarden, Tyalling en Feike Sicke zonen te Wirdum, Sibrand Anskes te Achlum, als v.v Saeck 

Sibe dr; zijn e.h en Botte Hankes ? te Goutum, en Gerben Dijurres te Leeuwarden, als voorst over 

de onmondige kinderen van Aat Sicke dr wed van Goslick Meinerds; als erfg. Van wln Sicke 

Tyallings Schierhuis, en Ints M.... Cammingha hun resp vader en moeder.  

HET HOFF rejekteert de exceptie en condemneert de ged. peremptoir te antwoorden. 

 

Serapius Smina, domheer te Utecht, voor hem en Barbara Rheen zijn zuster, als mede erfg van Jfr 

Ida van Aitta zijn meuije, in leven erfg ? van Goswinus?, Meuselbroeck     CONTRA  Jfr Cornelia 

van Tyepnia, wed wln Wibrand Aitta, voor haar en als wett tutrix van haar kinderen geres de 

proceduren en Jfr Joost Aitta e.h van Pieter Teetlum.   HET HOFF taxerende de fruchten, profijten 

en emolu-menten  (... pag 253....) ter somma van 96 c.gld. Ord dat de executie haar voortgang zal 

vinden.  

Lyeuwe Boorsma (Boersma?) als m.e.v. van Anna Popke dr req.   CONTRA Griet Alle dr en 

Jan  Gerrijts;  In Factis voor Roussel, binnen 14 dagen.  

 

Jantien Boelema req.    CONTRA Jfr Tsiets Grovenstins,   HET HOFF  restituerende de gereq. 

Tegens verloop van tijd....... alsnoch de tijd van een maand ..... on de produktie te mogen doen.... 

 

Deitse van Unia, requirant, vanwege Hidke Dirks dr zijn e.h.; als universeel erfg van Dirck Claaszn 

haar vader;  IN Factis.... 

 

Hartman Annes als procuratie hebbende van Ids Everts, als vader van zijn kinderen van Lijsbeth 

Jans, zijn overleden e.h.  CONTRA  Frans Everts voor hem zelven en als vorst van 

zijn kinderen.   .... om des req's. artikelen te antwoorden, binnen 14 dagen, bij gebreke vandien 

houdt ze voor bekend, des dat  Evert zelven de gereq's artikelen zal beantwoorden of ..door zijn 

volmacht. 

245. 

Tyaerd Wilkes   CONTRA Wytse Eblis;   restitueert de gereq.... 14 dagen .....  

 

Watse Eelkes, Wabbe Wisses en Douwe Nijenhuis, voor haar en als last hebbende van de andere 

veengenoten in de Corteswagen CONTRA    De ingezetenen van Wijmbritseradeel, Opsterland, 

Haskerland, Doniawerstal, Utingeradeel, de stad Sneek en de uitlanden,    

Het hoff...... ordonneert partijen te compareren voor Meinsma, die henlieden alsnoch zal verenigen, 

indien hij kan, indien niet, de Hove Rapporteren, bij gebreke van accoord is geresolveerd, ..... 

Het hoff verklaart de Requiranten  niet ontvangbaar.....   

 

Hessel Lyuwes als last hebbnde van de gemeen ingezetenen van Pingjum, req;   CONTRA 

Tye en Ige Rommarta vor hem en vanwege Hylke Sickes, nomine uxoris.    IN Factis. 

255. 

Jan Jelmers Versteveren, Req. CONTRA Antonius Jans van Utrecht, (= Verkerk?) als cessie 

hebbende van Laurens van der Voort.   ...ontzegt de req zijn verzoek..... 

 

Jfr Alyt van Stuilen (Zuilen ?), Bartholomeus de Berens (?) triumph CONTRA 

De hoofden van Dekema, Cuyck en Foyts venen, Jan van Cuyck voor hem zelf en cessie hebbende 

van Timen van Cuijck  zijn vader.   HET HOFF  cond de ged. hun oppositien kosteloos en 
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schadeloos af te doen. 

 

Jel Doecke dr e.h van Hessel Hessels, burger in Bolsward,  CONTRA  Jacob Gerrijts 

Enckhuiser, als m.e.v van Aelke Alberts dr.   Het HOFF verklaart de eiser niet ontvangbaar.... in het 

15e artikel van zijn atwoord gedaan, des dat de gedaagde niet meer gehouden zal wezen voor het 

gemaakte verdrag binnen Bolsward te betalen....  als 70 g.gld  en om reden compenseert de kosten.  

256. 

Jacob Scharten  CONTRA  Christoforus Damas;   HET HOFF verstekt de gedaagde van dupliek, 

des wat binnen 14 dagen wordt ingebracht nog ontvangbaar al zijn.  

 

Syds van Botnia voor hem en voor Tet van Douma zijn e.h.;  CONTRA Jan Femmes. 

........  de tijd van drie weken om zijn produktie te mogen doen..... 

28 juni 1610. 

Jelmer Jans voor zich en zijn lites consorten, te weten Taecke Annes en Syurd Sibles; Wybe Jacobs 

voor hem en Jacobmina Henrix dr en Sibbel Schelte dr; voor de vordere litesconsorten.     

CONTRA    De magistraat der Stede Worckum.   ... de gedaagde met haar presentatie te mogen 

volstaan, .... 

 

Jarich Aukes   CONTRA David van Coelen.  IN Factis. 

257 

Harent Henricx  Req.   CONTRA Joost Jukes als man en vogd van Neeltien Ariaans dr; voor 

haar en vanwege de mede erfg van Cornelis Lamberts?.   In factis. 

29 juni 1610. 

Ocke Syouckes, burger in Bolsward,  CONTRA  Taed Ocke wed, te Greonterp, als 

moeder en leg. tutrix van haar kinderen bij Ocke Dodes (Doedes?) onder Ren.S.C. Vell.  

... niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.....  

 

Cornelis Jans, Appelant,  CONTRA Harmen Pieters in Homsterland.  ... niet bezwaard, als 

voren... 

 

Johannes Bernardi als last en proc hebbende van Michael de Bohaine en Jean Columbier, als 

executeurs van het testament van wln Willem Walcourt en Francina de Flocque, als erfg. an hen. 

CONTRA De gecommitteerden tot de administratie van de Kloostergoederen, van de Stad 

Groningen en de Omlanden, en in die qual intervenierende voor Roeloff Jacobs, Jan Everds, Jan 

Etes ? Roeloff Jacobs ter Horne?? Douwe Reiners, Lyuwe Elgers, en Theus Eylman? (Ri....?) hun 

landzaten.     IN Factis. 

258. 

Ryurd Dircks wonende op het Opeindiger veen in Oostermeer,  CONTRA Aarend Pieters, 

binnen Leeuwarden, voor Baucke Rommes op Oostermeerder venen, zijn meyer.  IN Factis. 

 

Syurd Meindts als conj. persona van Uulck Meindts zijn zuster. CONTRA Johannes Folkerds 

tot Eestrum.   IN Factis. 

 

Oeds Arends en Aetije Sipke dr wonend te Bergum, als kerkvoogden aldaar;   CONTRA 

Henrick Reiners voor hem Remer ? En Henrick Syurds zonen, en Berend Heines vanwege zijn 

huisvrouw als erfg van wln Syurd Reiners  hun vader.  HET HOFF  cond de ged de impt de landen 

en huissteden ten processe uitgedrukt te relaxeren, en te laten volgen, met de profijten etc.... 

en voorts niet ontfangbaar.  

259.   

30 juni 1610. 

Jan Cornelis zn Verburg ? brouwer te Delft, en Janneken Gerrijts dr e.l.; Triumphant    CONTRA 

Aarend van Loon cur. over de goederen van Gatse Potter, en Jel Donia e.l.; Mathijs van Muiden 

koper, en Jouke Simons opposant, en tesamen gedaagden.   HET HOFF adproberende de besognen 

van de Deurwaarder, interponeert daarop decreet dat de verkoop van de huizinge..... nog eenmaal 
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zal worden geproclameerd, op 11 september eerstkomende, en de opposant zijn oppositie kosteloos 

en schadeloos af te doen.....  

2 juli 1610. 

Habel Sytse dr wed, Sytse Watse dr; voor haar en de kinderen;   CONTRA Haring Hettes als 

cur over de nagel. weeskinderen van Ariaan ? Watses.   HET HOFF ontzegt de req zijn verzoek, ... 

en om redenen compenseert de kosten.  

 

Joost Ariaans aan Ons.Lieve Vrouwen Parochie, req  CONTRA Jan Jacobs aldaar en  

Ariaan Jacobs voor zijn interesse,   ... ontzegt de requiranten zijn verzoek.... 

260. 

Tyaerd Taeckes en Geerten Reins zn volmachten van den dorpe Driesum. Req. in conv en in 

reconv.    HET HOFF cond de gereq. om de gemeente van Driesum te bevrijden van de exceptie, 

der taxatie van de kosten in de proceduren gemeld; en kosteloos en schadeloos af te doen, en in 

reconventie ontzegt de req. zijn verzoek. 

3 juli 1610. 

Gerlof Tyaard zn Sickema zoon van Tyaard Claas zn Sickema, in leven secretaris in Bolsward, 

geasisteerd met dr. Lyuwe Sickema zijn broeder, voor hem en Joost, Lambert en Gerben zijn 

jongste broeders, in echte getogen bij wln? Auck Gerloffs dr hun vaders leste huisvrouw. CONTRA 

Rombert Thomas, burgemeester en rentmeester der stede Bolsward, Sipke Coenes en Douwe Jans 

zn Coenes, burgers aldaar; en Frans Gerloffs ged.    HET HOFF  cond Rombert Thomas hem te 

laten authoriseren voogd over de impt tot de ontscheidinge, en verklaart de impt tegen de anderen 

voorlopig niet ontvangbaar.  

 

Wigle Buigers als m.e.v. van Jfr Elisabeth van Ockingha, c.d.r resumerende de proc bij Lolle van 

Ockingha,  CONTRA Jan Simons te Mantgum.   ( geen uitspraak)  

4 juli 1610. 

Hylck Gabbe dr en de andere erfg van Wijbe Hobbes, c/ux   CONTRA Simon Martens   HET 

HOFF taxerende de schade en interessen op 570 g.gld; ord. dat de executie van het bedrag zijn 

voortgang zal hebben.  

 

Meine Hans voor hem en c.d.r voor Jay Gerrolts dr zijn e.h.; cessie hebbende van Nanne Hans, die 

het recht hadde van Meine vs. als door cessie hebbende van Thomas Hans c/ux; principale 

crediteuren van Renke Tsommes, en Bauck Joucke dr; impt  CONTRA Laurens Tsommes voor 

hem en als volm van Hans en Anna Tsomme zonen zij gebroeders, en de ande erfgenamen.  IN 

Factis. 

 

Griet Jans dr wed Aarend Alberts, te Enckhuizen, voor haar als moeder en voorst van haar kinderen,  

CONTRA Jan Sytses op de Joure,    HET HOFF doende recht ten principale, cond de ged de 

impt te betalen de somma van 87 g.gld, met schaden  etc.... 

262. 

Jacob Simons als toeziender over de geabandonneerde boedel van Augustinus Polman, geasisteerd 

met diens crediteuren   CONTRA Mr. Claas Cornelis, secr van de Rekenkamer, geauthoriseerde 

macht in plaats van Jfr Bauck Bongha, tutrix over Aukien Polman.   HET HOFF cond de gereq. om 

onder de presentatie van de artikelen in zijn repliek, de helft van de zate lands te Wirdum gelgen 

met de helft van 12 pondematen; op het Nieuwland bij Leeuwarden, en bovendien 5 g.gld en een 

oord, uit Hettingha sate te Britsum, te relaxeren....  en te laten volgen... 

 

5 juli 1610. 

Trijn Sibrands dr erfg van Sibrand Aeltses, voor zo vele nood geassisteerd met Hereman 

Dingeman? van Haester.... ??  CONTRA Cornelis Lamberts Cuiper, Abbe Dirks en Fonger Epes, 

als erfg van Fonger Jelgers; en intervenierende voor Neeltien Damus.    

 

Watse Eelkes , Wabbe Wisses en Douwe Nijenhuis, voor henzelven en als last hebbende van de 

veengenoten in de Cortezwagen,     CONTRA De ingezetenen van Wijmbritseradeel, 
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Opsterland, Haskerland, Doniewerstal , Aengwirden, Uutingeradeel, en de Stede Sneek en de 

uitburen vandien.  

.... niet ontvangbaar.....  

263. 

Jan en Hessel Lyuwema als volmacht van de gemeene gemeente van Pingjum, impt en triumphant 

CONTRA Tating van Adeelen vooe hem en onder behoorlijke satisfactie van Lambert Gerloffs. 

HET HOFF  taxeert de huren in de declaratie gemeld, voor de tijd van 2 jaren, sampt de schaden tot 

de leste dezer lopende maands, ter somma van 61 g.gld 2 strs en 4 penningen, en dat de executie 

van de vs somma haar voortgang zal hebben.... 

 

Gerrijt, Mucke (Mincke?) en Hillebrand Henricx zonen voor henzelve en Hillebrand als cur over 

Jacob hun m.j. broeder. Impt   CONTRA Peter Gerrijts Buis aan St. Jac. Parochie.  

HET HOFF verklaart Anna Dominici dr, genoegzaam bediscussieerd, en de huizinge en de 

bruikwaarde van 10 morgens Bildland, voor de impt achtergelaten, voor gehypothekeerd, cond de 

ged om de impt te laten volgen huizinge en de bruikwaarde van de landen; en haar ten 

achterwezen....    te betalen.... 

 

Folkert Doitses tot Aengium als volmacht van Jacob Claas en Aaff Wopke dr; e.l zijn schoonvader,  

CONTRA     Mamme Everds tot Hgebeintum, als voogd van Syu Reiners dr; zijn e.h. en mediate 

erfg. Van Simon Reiners.   HET HOFF...... wijst partien in factis in forma.  En binne 6 weken 

peremtoir. 

264   6 juli 1610. 

Hein Lyuwes,  CONTRA Auck Tyalle dr Epema, wed. Hessel Jans,    IN Factis. 

 

Tiete Peima, applt. CONTRA  Jacob Baukes als man en voogd van Auke Hendriks dr 

zijn e.h  en mede erfg van wln Mr Lolke Ens, en het recht hebbende door scheidinge...  

... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

Reimer Minnolds te Burum ? Req. in conv. en in reconv gerequireerde. CONTRA 

Mr Gabbe Meinsma, Dr Doecke Emingha, adv. v.d. Hove, Douwe Nijenhuis volmacht van de 

crediteuren van Sas Hoekes, en Lub Remkes dr, ged.  

HET HOFF cond de gereq de kooppennigen in Sas en Lub e.l. huizinge en ontruiminge (?) de 

posten in zijn specificatie te valideren zoals: de 3e post van 36 lb. en 1 str;  4 lb. in de tiende post 

ende aan Carel Bonnis betaald, en de 400 car gl in de leste post niet ontvangbaar; onverkort zijn 

recht tegen Douwe, Hans Jans, en de vordere betalinge in de 3e post aan Hoite Obbis;  om voor 

Haringsma te comparren, en in reconventie verklaart het decreet ten processe overgelegd 

executabel.POINCT : uit welke oorzaak de penningen aan hoit vs betaald, spruiten. 2 Oft deselve 

ook komen van slaris en Landhuur,  

 

DOORGEHAALD: Gerrijt Radijs   CONTRA Jan Mathijs Clock van de Griffier. 

 

Mathias à Rommar(t)s   geass met Joh de Veno,    CONTRA Jfr Jel van Ailwa wed van 

Burmania, Taco van Ailva, grietman, Hessel van Burmania, Rienck van Burmania, en Jfr Syts van 

Herema, als naaste bloedvrunden van Jfr Jijdke van Hania, althans uitlandig zijnde, onder verband 

harer goederen.   Het HOFF cond de gereq. te godogen dat de req, werde in possessie gesteld van de 

goederen van Jfr Jijdtke Hania, om rechtelijk geadministreerd te worden.  

266. 

Gerrit Reiners als man en voogd van Lijsbet Pieters, c.d.r en als last hebbende van Simon Syurds 

als vader en wett. voorst van zijn kinderen bij wln Gerck Pietrs dr.  CONTRA 

Habel Sybolts dr wed van Sytse Watses, voor haar en als moeder voor haar kinderen.   IN Factis. 

 

Jan Jacobs Du Bois op ter Bildt, voor hem en voor Ebel Walings dr zijn e.h. CONTRA 

Epe Andries aan Onze Lieve Vrouwe Parochie.   .... niet ontvangbaar...... 
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Henrickus Heck, burgemeester in Leeuwarden;    CONTRA   Dyurd Jans te Franeker. Ged.   

HET HOFF ....de ged te betalen de somma van 200 car.gld aan de impt, met schaden etc... 

267. 

Cornelis Dirks op de Ruigewaard, als het recht hebbende van Douwe Hans, en Roloff Martens en 

Peter Willems beide te Visvliet, als voorm over de weeskinderen van de vs Douwe Hans en Sijds 

Jans in leven e.l.; en Hans Douwes als mede erfg. van hen, geapprobeerd hebbende de cessie bij 

Douwe Hans gedaan   CONTRA Wilcke Tyessens c/ux en de gemene erfgenamen van Joris 

Adriaans, en Martien Ardts dr; in leven e.l. opposanten en gedaagden.    HET HOFF adproberende 

de verkopinge van de bruikwaarde der Bildlanden, om de penningen van de schuld van Antie  Joris 

dr te betalen, en de opposanten hun verspieringe kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Berend Luitiens op Beetsterzwage, CONTRA   Aede en Sibe Jans zonen als olderlingen en 

diakonen van de gereformeerde gemeente aldaar;   .... niet bezwaard bij het vonnis van de  

Nederrechter......  en cond de impt in de kosten. 

268.   

7 juli 1610. 

Jfr Johanna van Botnia te Mackum, als moeder en voorst van haar kinderen bij wln Bonne Haitsma;  

imt en triumphant CONTRA   Ebel Sibrands te Harlingen, Henrick Gerrijts, burgemeester in 

Leeuwarden, als voogd van Rints Jelle dr zijn huisvrouw, en hem sterk makende voor Cornelis 

Jelles zijn huisvrouw's broeder, als erfg van Aelke Jelle Pauwels.  .... ontzegt de req haar verzoek.... 

 

Renick van Dekema, impt in conv en ged in reconv;   CONTRA Jfr Haring van Roorda, wed 

Albert van Dekema, te Jelsum, ged in conv. en eiser in reconv.    

HET HOFF  cond. de ged. voor de prijs der te gravene venen genoegzame cautie te stellen, om 

deselve de eigenaar bij expiratie van het fruchtgebruik affgetrokken de onkosten te restitueren, en 

verder niet ontvangbaar, en in reconventie recht doende cond de gedaagde te restitueren de 

goederen van wln Albert van Loo, in het 21e artikel gementioneerd, alsook de bewijzen van de 

betalinge van haar mans dood schulden,en verklarende de impt in reconv in de meeste artikelen net 

ontvangbaar, en in partijen vordere kwestien voor Epema.  

269. 

Foecke Jans en Maiken Jacobs e.l te Harlingen;  CONTRA     Eet Ete dr aldaar;   ...... doet teniete 

het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie cond. Maike Jacobs, om de impt te betalen 

50 rijksdalers, met schaden etc.... 

 

Dr Theodartus (!) Tiara, als vader en voorst van zijn kinderen bij Jfr Ida Buigers; zijn overl. 

huisvrouw,  CONTRA Oene Oenes burger in Leeuwarden, voor hem en voor Catharina 

Gosse dr zijn huisvrouw; c.d.r.    Voor de commissaris om hen te verenigen, indien niet hem ter 

plaatse te vervoegen en daar met overroepinge van de landmeter, om haren inspectie te nemen, 

voorts te recouvreren partijen coopbrieve; en den Hove rapport doen....  

Feicke Rentses cum Uxore, Tr. En impt CONTRA Otto Henricx voor hen en als v.v Neel 

Alberts, en c.d.r onder verband van goederen.    ... ontzegt de req zijn verzoek........ 

 

9 juli 1610. 

Folkerd Agges tot Staveren, req. CONTRA   Goyck Wibrands aldaar, als moeder en wett voorst 

van haar kind bij Gelmer Agges getogen.  IN Factis. 

270. 

Johannes Harmens en Dirck Jans als voogd van Fed Harmens dr ; mede erfg van Harmen Syurds 

hun vader.    CONTRA Imcke Lyuwes als man en oogd van Gerrich Syurds dr, Jacob 

Gerbens, Buwe en Pieter Syurds zonen;    In Factis. 

 

Lambertus Adrianus, cur over de geabandoneerde boedel van Rippert Alberts en zijn e.h. met de 

geprefererde crediteuren,  CONTRA     Willem van Viersen muntmeester en Jan Syurds burger 

in Leeuwarden.    IN Factis. 
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Here Takes te Wanswerd,   CONTRA    Gerlacus de Friso, secr van Tietjerksteradeel en Pieter Jans 

binnen Leeuwarden.  In factis, post magnas ferias; peremptoir. 

 

Worp van Tyessens en Feye van Heemstra, de jonge   CONTRA  Dr. Hero Schingen.   HET HOFF 

rejekteert de exceptie bij Dr. Schingen, en orde hem peremptoir te antwoorden. 

271. 

Renick Atsma als man en voogd van Rintske Adiu's dr; Dr Tsummerus Faber als m.e.v van 

Tseetske Adie dr; Tyebbe Adius, lakenkooper binnen Leeuwarden; als cunjuncta persona voor de 

andere kinderen van Adie Lamberts, in leven burgemeester van deze stede, c.d.r onder verband van 

goederen.   CONTRA  Trijnke Jans van Siu...... ? Wed van Jan Freerks;   HET HOFF cond de ged 

de brief in q. so veel nodig tot vervolg en justificatie voor hun achterwezen te exhibreren, en te 

communiceren, en te refunderen de schaden en interesse..... etc... 

 

Boudewijn de Blocq en Henricus Regnerij, als voormomber over de kinderen van Wln Harmen Jans 

zn bakker, cessie hebbende van Neel Nanne dr; voor haar en als erfg van Frans Gerrijt haar 

overleden man. Triumphant;    CONTRA Eilerd Meinerds (Mennerds!) als voogd van Sickien 

Brandenburg, zijn huisvrouw; als mede erfg van de helft van Gerloff Brandenburg;   HET HOFF 

taxerende de interessen op 150 c.gld; en cond dat de zelve somma haar voortgang zal hebben.  

271. 

Douwe Eelkes Popta, req.  CONTRA Hans Johans en Douwe Abbema deurwaarder van 

dezen Hove.   HET HOFF verklaart de gereq, nopens de verzochte rekeningen met zijn presentatie 

te mogen volstaan; ontzegt de req. zijn vordere verzoek.... 

 

Harmen Jans te Sneek voor hem en als c.p. Van Jantien Jans zijn moeder, te Kampen, Mr, Jan Jans, 

organist te Swol; Aarend Jans , organist te Kampen; zijn broeders en voor hen caverende, in deze 

qual erfg van Feike Aleffs, en mitsdien voor de derdepart erf. Van Aleff Sakes (?) gewoond 

hebbende te Roordahuizum. CONTRA Wijts Wyarda, wed van wln Aleff Sakes, nu te Sneek, 

en als moeder en leg cur. over Bauke en Anke Aelwa. 

HET HOFF verklaart de gedaagde met het overgelegde inventaris te mogen volstaan, condemneert 

hen t'selve te vergroten met 9 koeien, een hockling, twee winterbargen, een peerd en een eeren 

emmer, bij Aleff Sakes Ailwa niet ingebracht, als gesteld, mitsgaders met 750 g.gld; voor de huis- 

en ontruiminge van Aitta zate, onder deductie van 50 c.gld; en 200 g.gld; met hetgene meer zal 

worden bevonden bij Aleff Sakes, tot zijn vorige schulden, gekeerd te zijn, bovendien met dertich 

g.gld landhuur, ende enige gelijcke guldens overige renten, van het half jaar van 1587, noch met 20 

g.gld; landhuur, voor het jaar 1588; ende daar te boven met 80 g.gld landhuur, en 18 g.gld eeuwige 

rente jarlijks van het jaar 1597, incluis, tot het overlijden van Fedke Aleff Aelwa dr; onder deductie 

van hetgene bij haar moeder daaraff mach hebben ontvangen, ng met 171 g.gld tot een geschenk, Ju 

Hannes ( Hennes?) anno 1597 betaald, ende noch eens met gelijke geschenk ende co.... onnerende 

met de gedaagden onder genoegzame cautie, voor hetgene bevonden zal worden, haar te komen als 

meerder uitgegeven dan ontvangen, de impetrant te ontwijken, en laten volgen de derdepart, van de 

landen eeuwige renten ten inventaris verhaald, Ordonneert dat de executie,van het voorgaande haar 

voortgang zal hebben, en tauxerende de kosten van de uitvaart, van wijlen Aleff Sakes, zo vele zijn 

erfgenamen te laste te komen, tot hondert g.gulden ende het onderhoud van nhet ondhoud van 

Fedke Aleffs in cost cledinge ende andersins sedert het overlijden, van heur vader, tot haar 

uithylcken, totter somme van 475 g.gld; cond de geappelleerde, haar inventaris te verminderen dien 

aangaande met 53 g.gld; in een ende tweehondert gelijke guldens in een ander partije, en 

daarbovens noch met 21 g.gld;22 strs; 38 g.gld; 16 strs; en tien gulden met den (punten) 35 en 6 ten 

inventaris onder de particuler lasten van Fedke Aleffs, gesteld Verklarende de Impetrant tot zijn 

vorderen eis en conclusie daar te boven(  voor zovele dit niet aangaat de nage....   poincten ) tegen 

de gedaagde niet ontvangbaar. Voorbehoudende zijn recht nopens de estimatie van de voorgemelte 

goederen, so ja niet mogen zijn in rerum natura, mits aangaande de Fruchten, Schaden, en Intressen 

bij hem gesteld en respectievelijk te stellen bij ander(e)? liquidatie. Ende belangende als ook de 

rekeninge bij de gedaagde overgeleid, met de twee lesten posten van haar inventaris, daar aff 

dependerende, sampt de 50 g.gld ende merer vandien in het inventaris onder de schulden tot lasten 
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van de landen allene gebruikt met nu's 6 en 7 en met “E” gequoteerd, ende verhaald in den quitantie 

aldaar gmeldet, de 53 g.gld 14 strs; inhet inventaris, onder de gemene schulden met de nrs 3 ende H 

getekend, ende de obligatie aldaar verhaald, de kosten bij de gedaagden gedaan over de 

procedurentegens Ju Hinnes gesustineerd ten inventaris met de letteren 2 ende O genoteerd, tot 42, 

g.gld; de 11 g.gld 4 strs; verhaald, in de quitantie, van den 17 febr 1606; met nr. 3 ende l... punten 

ten inventaris staande de 90 ggld ten inventaris onder de particuliere lasten van Fedke Aleffs, met 

nu 2 genoteerd, in de attestatie, met P van den 26 juli 1606 ten processe overgeleverd ende de 92 

g.gld 4 strs; in de particuliere lasten in 4 in het inventaris gesteld, ordonneert partijen wederomme 

te compareren voor Dr Peter Kamminga Raad Ord voorgaande commissaris die henlieden zal 

verenigen indien hij kan, indien niet hem informeren op zekere poincten van Offitie, Onverkort de 

Impetrant bij nieuwe instantie zijn recht nopens de ontruiminge van Tyercsma zate te 

Roordahuizum, bij de gedaagde aan Sipke Abbema ende Auck Rispens in tijden e.l. overgedragen. 

Mitsgaders de vierdepart van de 1 pondemate lands en de twee C, gld 5 stuivers, jaarlijkse eeuwige 

renten, in de stukken met H en J bij de impetrant onder zijn reprochen ende salvatien gemeldet, 

ende daarbij overgeleverd, zo hij vernemen zal ende de gedaagden haar defensien ter contrarie. 

Ende om redenen compenseert de kosten van de proceduren.   POINCTEN: 1. Oft Aleff Sakes 

Aelwa enige penningen schuldig is geweest aan Doekle Pibes, genoemd in de quitantie van de 23 

okt 1589, bij Albert Simons gepasseerd tot 50 g.gld met behoorlijken interessen ten overgelegde 

inventaris; getekend met E. 2. Zo ja, uit wat oorzake, wanneer en tot wat somme alsulke schuld is 

opgeleid. 3. Door wat middelen en recht Albert Simons daarvan de betaling heeft ontvangen. 4. Te 

recouvreren de bescheiden daarvan. 5. Bij wien gedaan is de betalinge verhaald in de vs quitantie 

met E indate den 23 okt 1589, wanneer Aleff Sakes al ware overleden.? 6. Wanneer, bij wien, aan 

wien en tot wat somme so van principale als van intresse betaald is, de brieff van obligatie tot 50 

g.gld in date den 1e mei 1582. in inventaris gesteld met H. 7. Te recouvreren de proceduren en 

andere ....fica ten dienst tot als taxatie van de kosten tegens Ju Hinnes van de ontruiminge van de 

landen in Oedsma zate, sampt fruchten schaden en interessen van dien, gedaan tot twee en veertig 

g.gld; volgende de post met nr 2 in inventaris onder de gemene expensen na den dood van Aleff  

Sakes gevallen. 8. Te recouvreren de brief van obligatie gemeldet in den mentie ten inventaris met P 

overgeleverd in date den 8e febr 1606.  9. Oft de selve brieve van obligatie lasten quamen Aleff 

Sakes so ja voor wat doel.? 10. Uit wat oorsaken deselve schuld procederde, en waneer en was 

opgeleverd. 11.Wanneer de betaling verhaald in voorgaande quitantie met P is ...............  12. So hij 

in tijden de vs. quitantie van de 1e febr 1606 waar die (.... pag.......    ) betalinge so lange is 

verstreken? 13 . Waarom Sake Abbema alsulke betalinge solde hebben gedaan. 14. Oft de betalinge 

tot 90 g.gld Mr. Gelis de Blijde gedaan in het inventaris onder de particuliere lasten van Fedke 

Aleffs gequoteerd met 2 en verhaald in de adtestatie in date den 26e juli 1606 ten processe met P 

overgeleverd is gedaan, bij den gedaagde staande echte met Aleff Sakes oft na desselfs dood. 15. 

Oft Fedke Aleffs Aelwa sijnde gehijlkt aan Henrick Jans enige bruidsklederen heeft gehad,? Zo ja, 

wat de selve geweest zijn en hoe veel die hebben gecost in specia? 

(275) 

Johannes Bernardi impt CONTRA Douwe Bockes en Egon Jans te Dokkum.   In Factis. 

 

Andries Hiddema voor hem en hij met Matheus Everardi als cur over Lyuwe Mellema.  

CONTRA  Mr.  Regnerus Bras   .... ontzegt de req zijn verzoek...   en cond hem in de kosten... 

 

Hero Andries, nom filij, CONTRA Sicke Hans en Jan Schaaff, vanwege hun huisvrouwen,   

HET HOFF verklaart de gedaagde ongehouden te wezen de overgelegde declaratie van kosten te.... 

onverkort, impt andersins zijn recht .... en in de kosten.... 

 

Anna Bolsma, voor haar en als erfg van Pieter Doenga, haar echte man;   CONTRA Tyebbe 

Pieters te Buitenpost, en Albertien Harmens wed, van Jacob Jeltis voor haar en Hintse Reins als 

voormomber over de ontscheidinge van de onjarige weeskinderen van Cla(a)s Jacobs en Griet 

Egberts dr. als erfg van Jacob Jeltes,  IN Factis. 

276.  10 juli 1610. 

Cornelis Dirks zn op de Ruge Waard, als het recht hebbende van Douwe Hans, Sampt Roeloff 
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Martens en Pieter Willems, te Visvliet, als voormombers over de weesknn van de vs Douwe en Syts 

Jans dr e.l.; en Hans Douwes als mede erfg van zijn ouders, en in die qualiteit het recht hebbende 

van Cornelis Arriens zn M(o? )tte, en Syu Johannes dr e.l.   CONTRA Wilke Tyessens voor hem 

en als man en voogd van Aeltien Jans. HET HOFF doende recht ten principale cond cond de ged de 

impt te betalen de somma van 1150 car gld met schaden etc...... 

 

Nanne Pibes te Marssum, als mede crediteur van Jan Frans en Griet Jacobs dr e.l    CONTRA 

Auke Broers burger in Leeuwarden, en Lambert Harkes.   .... niet ontvangbaar.....  en de req in de 

kosten en Auke Broers tot s'Hoffs tauxatie.... 

277. 

Benne Gosses als voormomber over Jelle Jans nagelaten weeskind.   CONTRA 

Cornelis Gauckes als man en voogd van Tseets Douwe dr zijn e.h.; sampt Ruurd Douwes en hij 

Cornelis, onder hypt van goederen caverende voor Trijn Jans.     

..... bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard...... 

 

Cornelis Nauta als cur over Jouck Pieters dr; en last hebbende van Franske Pieters, haar zuster, en 

met consent van Claas Simons haar man.  HET HOFF viderende het incident, cond de ged de op de 

overgelegde declaratie van interessen te diminueren  binnen 8 dagen naastkomende, en bij gebrek 

van die verstekt hem van diminutien....    

 

Ocke en Aucke Johannes, als erfg van Johannes Ockes  haar vader bij Wobbel van Delmenhorst, 

heur moeder;     CONTRA Jacob Pieters Hooglander, binnen Sneek, en Coert Nederhoff burger in 

Leeuwarden; als v.v. Jelke Pieters dr Hooglander, als mede erfg van Anna Hooglander, hun wijlen 

resp moeder, als conjuncta persona vanwege de andere erfg van de selve haar moeder. En Anna 

Simons nom librorum, als landheer van Sytse Bockes zijn meijer; Peter Kistmaker als voogd van 

Magdalena Staas, zijn huisvrouw en Hans Jans als last hebbende van Tielman Staas. En Hein Jetses. 

....( 278)...... HET HOFF cond. Pieter Kistmaker en Hans Jans, om aan de impt onder de punten in 

de libelle gedaan, te restitueren en te laten volgen de helft van de twee huizen ten processe geroerd, 

met fruchten en profijten.... en nopens de andere helft, mitsgaders de vordere poincten te 

compareren voor de Commissaris.... Poincten: 1. Oft de overgelechte pondematen lands in de 

decreten, Graets Ocke dr alleen hebben toebehoord, of dat die haar pro indivisio gemeen waren, met 

Johannes Ockes haar broeder ? 2. Of ten tijde van de verkoping Graets nog in leven was, en 

wanneer zij gestorven is. ? 3. Oft het kind of de kinderen van wijlen (?) Pieter Hooglander, deselve 

10 pm becrodigen, door successie en scheidinge van wln. Anna Hooglanders erfenisse, dan of sulks 

geschiedt als erfgenaam van haar?  3(a) Waar of de tien pondematen zijn gelegen? 4. En of in een of 

in verscheiden stukken? CONCERNERENDE ANNA SIMONS: 5. Oft de landen in q. tussen de 

impt en Anna Simons, in questie niet zijn uitgecomen van At Hendriks dr de moeder van Idts 

Ockes. en haar, Atte's olders?  7. Oft de koop niet ten niete is gedaan door het accoord met EE ten 

processe geroerd, door Olferd Frans als commissaris, in date den 15 sept 1586 ? 8. Oft de landen 

niet voor de helfte Graets Ockes de zuster van Johannes Ockes hebben totgekomen; 9. Oft de 

spieringe bij Intie Wpkes uit de naam van Graets gedaan, is afgedaan, zo niet, waardoor sulks niet is 

geschied, 10. Waar het originaal koopbrief is, en of het zelve niet is te recouvreren; 11. Ofr 

Johannes Ockes voor of na Graets is verstorven en in wat jaar. RAKENDE PIETER KISTMAKER 

c.s. 12.Oft de koopbrief met B in dat de leste juni 1575 bij Johannes Ockes en Intse Wpkes 

gepasseerd, aan Obbe Obbes, rentmeester, niet is verleend om confiscatie te voorkomen. 13. Oft de 

kooppenningen vandien bedragen 120 g.gld, niet wederomme zijn voldaan bij Johannes Idts te 

Bolsward? Den 20 september 1576 aan Obbe Obbes volgens de quitatie  in gelijke date, bij Obbe en 

Syts e.l.; en Minke Jelles ondertekend, 14. Oft Obbe niet het recht heeft gehad Syds, de moeder van 

Maike Jelles geweest zijn en de vrouw van Johannes Ockes?  15. Oft op de koopbrief ooit consent 

oft decreet verleend is, en waar hetselve nu is gebleven? 16. Oft de 6 en 3 pondematen in het Ingae 

zijn de landen waarvan de koopbrieven onder BB, CC, en DD, bij de remonstrantie van de 

Impetrant overgeleverd, spraken? 17. Oft de gedaagden ander koopbrief daarvan hebben, als 

hetgene van 10 mei 1573; onder A is vertoond?. 18. Oft Tyerck en Obbe Obbes de vs landen anders 

hebben gebruikt, als huurluiden (?) en oft het accoord met EE van de 15 sept 1580 sulks niet mede 
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brengt, en dat zij geen eigendom aan de landen zouden hebben. 19 Oft het accoord, met EE bij de 

remonstrantie gevoegd, niet spreekt van de landen in het Ingae? 20 Oft Haie Sibolts 6 en 3 pm 

gebruikt, en uit wiens name.  Belangende HEIN IDSES.  21 Oft het huis binnen het Kleinzand 

binnen Sneek staande, Minke Jelles niet is mede gegeven te berns. 22 Oft Jelle Minnes, Minke van 

de broers en zusters daar tegens geen andere goederen hebben ontvangen; in deel of.......   schap?  

23. Oft Jetse Minnes oft Hein zijn zoon, bij het leven van Syds, Jelle Minnes haar vs huisinge .... 

hebben becrodiget? 24. Oft Johannes Ockes en zijn wijff tot hun versterken des vs huizinge niet als 

eigen hebben gepasseerd. 25 Of de scheidinge van Minne Sinnes en zijn huisvrouw gedaan is? 26. 

Door wat titel Hein Jetses hem de vs gehele huisinge aanmatiget en hoeveel kinderen Jetse Minnes 

nagelaten heeft.  

279. 

Pieter van Aytta als m.e.v van Jfr Josina van Aitta,  CONTRA     Dr Sixtus Peima. Adv voor den 

Hove 

HET HOFF ord geapp. om binnen tien dagen het libel in cas van appel behoorlijk geschreven over 

te leveren, bij gebreke vandien verklaart de geappeleerde defect; reserverende de kosten. 

 

Gijsbert Adriaans, burger in  Beyer, in s'Gravenhage, c.d.r voor Jan Adriaans Beyer zijn broeder, als 

last hebbende van Maike en Neeltien Adriaans, Beyer drs hun zusters, als erfg van Adriaan 

Gijsberts Beyer, en Joost Hoeken dr. hun olderen; die het recht haden van Cornelis Tiemens;  

CONTRA   Timen van Cuick.  HET HOFF cond de ged te kenen of te ontkennen zijn hand stande 

onder de instrumenten in des req. verzoek gementioneerd.  

 

Mathijs Nollis als voogd van Ebel Sicke dr zijn huisvrouw, Henricus Ostellanij dienaar des Godd. 

Woords in Cornjum, als voogd over Jouwer Folkerds dr.; Dr, Sebastiaan van Pruissen voor hem en 

als vader en wett. voorst. van Adriana zijn dochter, bij wijlen Hylck Fogelsang in echte getogen; en 

in die q. het recht hebbende van Syouck Fogelsang zijn e.h zuster, resumerende de proceduren, en 

Jacob Pibes als voogd van Syouck Fogelsang, zijn huisvrouw, en in die qaul erfg van Folkerd 

Gerrijts, Sicke Gerrijts en dr Dirck Fogelsang, onder hypt van goederen   CONTRA Claas Alberts 

burger in Franeker.  ............ 280.........  HET HOFF cond. de ged. voor zoveel in hem is, de huizinge 

ten processe geroerd, aan de impt te relaxeren, met fruchten en profijten..... onverkort de crediteuren 

van Gerrit Joosts,zijn recht, alsook de gedane melioratien.  

 

Tyaard Ebes Wijtsma en Reeme Rolsma e.l  CONTRA Aarend Martens, en Lijsbeth, Henrich van 

Raads dr; e.l als door donatie het recht hebbende van Dirck Willems, Coebrugge, universeel erfg 

van Jan Willems Koebrugge, zijn broer, en intervnierende ook voor Kempe Ottes.  IN Factis. 

 

Marten van Naarden voor hem en vanwege Jfr Auck van Donia, impt;  CONTRA    Syurd Syrks 

Donia, en Mints Buwe dr e.l.;  In Factis voor Hillema;  

Wybe Jacobs binnen Franeker, reducenten,    CONTRA      Johannes  Hernes  Ammama, 

gereduceerde, Voor de commissaris van de Hove: POINCTEN: 1. hoe de koopman tot Amsterdam 

is genoemd met wien de reducent in den jaren 1603 de handlanger van de Calven? heeft gedreven.  

2. Ende oft het althoos een persoon is geweest. 3 Te recouvreren extract uit deselves boeck van 

negen lakenen, dien reducent poseert op den 19e maart 1603 met de schipper Frans Simons na 

Franeker gezonden te zijn?  4. Wanneer de betalinge daarvan is gedaan. 5. Ende mede daarvan de 

rekening te recouvreren.  

 

Aacht Syerks dr Ens, e.h. van Jacob Beima, met de crediteurs uit kracht van haarluider hypotheek 

op haar goederen geprefereerd,  CONTRA Jfr Maike Galema (Gadema?) voor haar 

kinderen bij dr Julio Beima in echte getogen.   ..... niet ontvangbaar......  

11 juli 1610. 

Taecke Michiels req.   CONTRA Jacob Schouten en Christoforus Damas,    In Factis. 

 

Lucas Jarges, impt  CONTRA Jfr Hylck Sickema wed dr. Doco Wyaerda, in leven Rd Ord. en 

Dr Hero Wyaerda te Harlingen nom. Matris, als universeel erfgenaam van Dr Doco vs.     IN Factis. 
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284. 

Doede Wybes Ockema, met consent van dr Rombertus Ulenburch, zijn schoonvaar. Impt   

CONTRA   Andries Agges.    IN Factis.   

 

Jan Jacobs schout te Rijswijk, als volmacht van Guillem Graaff, .... te Delft,  CONTRA Jan Hessels 

en Luitien Lamberts, e.l burgers te Harlingen.  ...rejecteert de exceptie en cond  de ged peremptoir 

te antwoorden. 

 

Jurien Frans Applt;  CONTRA Ede Hoitema en Claas Freercks nu kerkvoogden, van Bosum. 

Vervolgende hun voorgangers;   .... niet bezwaard.... 

 

Sirck Dirks applt  CONTRA Dirck Allerts te Wier.   HET HOFF doet te niete het vonnis 

van de Nederrechter, en cond nu de  applt. orig. gedaagde, om de geappeleerde te betalen 483 Cgld; 

met schaden etc,.....  onder deductie van 150 c.gld; en de helft van 121 c.gld; aan Saaff Hendriks so 

van Fort.e (?) als van intressen betaald, des dat de appellant zijn broeder tot laste zal nemen, de 

kosten van de uitvaart van hen moeder, voort onder deductie van het gene bij kwitantie zal blijken, 

door de geappeleerde tot laste van de halve zate lands ten procese geroerd van huis en schattinge 

voldaan te wezen, Onverkort Claas Claas zijn recht, neffens de wanleveringe, en andersins bij hen 

gepretendeerd en bij nieuwe instantie....    

283. 

Alijt Doye dr e.h van Jan Dircks te Sibaldeburen, in de Omlanden, voor haar zelf en het recht 

hebbende van Paulus Doyes haar broeder in Mormwolde, Doede Sickes in Optwijsel, als man en 

voogd van Jantien Lamberts dr; in de Coten haar broeders zonen; Doede Michiels in der IJlst, Griet 

Michiels in Duurswolde, gebroeders, haar zusters zonen.   CONTRA Harmen Roeloffs en Jan 

Doyes en tesamen caverend voor Albert Baartes; vanwege zijn huisvrouw.  .... rejekteert de exceptie 

en peremptoir te antwoorden..... 

12 juli 1610. 

Simon Jans Runia mede Raad in de kamer van Finantien, in s'Gravehage als cur. en voormomber 

over de weeskinderen van Dr Balling Butenpost, en Pietke Pieters dr; en Hette Tyercks als m.e.v 

over Wick Ballings dr zijn huisvrouw;  CONTRA Mathias Everardi, als in plaats van 

Butenpost voormomber over de goeden van Jfr Atke Schonenberg.   ... rejekteert de exceptie...  en 

cond. de excipient op de eis van de impt. te antwoorden. 

 

13 juli 1610. 

Elske Tyards dr geass met Park (Pierc?) Ewes haar moeder, en zij met consent van haar 

tegenwoordige man.  CONTRA Lijsbet Wijbe dr e.h van Pieter Eijles met hem geassisteerd.  

.... rejekteert de exceptie en cond de ged peremptoir te antwoorden. Ord niettemin de impt haar 

behoorlijk te qualificeren, reserverende de kosten.  

284 

Wibe Sibrands te Bergum;  CONTRA    Gabbe Gerloffs en Jetske Gerrijts,  ... te namptificeren 

50 g.gld.  

Duwe Jeltis, op het Vliet buiten Leeuwarden, en Jets Jelte dr geass met Romke Allers, (Alberts?) 

haar man, te Dokkum als erfg van Gerloff Jeltes. Hun Broeder.   CONTRA Rints Rienks 

geassisteerd met Lyubbe Tyerks haar man.   In Factis. 

 

Taecke Johannes en Auck Wybe dr; e.l als cessie hebbende van Wybe Ulkes (Ulbes?) impt.   

CONTRA 

Goyke Bruins Alsma, Notarius en postulant te Sneek, als borge voor Grietman Douwe van Botnia. 

..... te namptificeren 100 C.gld..... 

 

Simon Lyuppes als man en voogd van Reeme Martens; dr en c.d.r     CONTRA Sibren Martens 

geëcxipieerde. .... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.... 

 

Johannes Sipkes req.en impt in conv en ged. In reconventie,   CONTRA Mr Bouwen Claas zn; 
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 Dr Johannes Nijs, en Simon Cornelis geprefereerde crediteuren van Nanne Jans, en Folku Jans dr 

ged .  Te compareren voor Lyklema.....  geen poincten. 

 

Ids Pieters req.   CONTRA   dezelfde gedaagden als vorige zaak; dictum idem..... 

 

Jacob Jacobs oud burgemeester te Dokkum, voor hem en als voogd voor Grietien zijn echte 

huisvrouw.    CONTRA   Gabbe Gerloffs, burger in Leeuwarden, en c.d.r voor Jetske zijn 

echte huisvrouw.   .... verstekt gedaagde en houdende de overgelegde obligatie voor bekend, cond 

de ged de impt te betalen 505 g.glde ne 4 strs van de acte d.d. 24 dept 1608. 

16 juli 1610. 

Jeppe Romkes voor hen en zijn e.h. mede cred. van Rienck van Burmania, en Jel Adama, en mede 

vanwege Daniel Kieft (??) en Pieter Rul in hun qlt. gesuccedeeerd in het recht van Evert Hendriks, 

ook crediteuren van burmania en Adama; en hij Jeppe voor de grietman Hobbe van Waltingh , Dr 

Hellio van Adama, Sytske Johannes Verst....(everen?) en Rochus Brands Redmers zijn mede 

geprefereerde crediteuren.     CONTRA Isbrand Jouges. (?)   In Factis. 

286. 

Mewis Annes als man en voogd van Elisabeth Lolle Ockingha dr; als last hebbende van Geertke 

Binckes zijn schoonvader, en c.d.r. onder verband van goederen.   CONTRA 

Wigle Buigers als m.e.v. van Jfr Elisabeth van Ockingha. .... rejekteert de exceptie en binnen 8 

dagen de duplijk met zijn competente......   te brengen.... 

 

Hessel Tyepkes tot Steens, volmacht van Pibe Jacobs, mede erfg. van wln Alijt Hendriks, en Hessel 

vs als haar voogd, mede voor Ida Jacobs dr en mede als conj. persona van Gaats Gerrijts dr 

genaamd Digna Jacobs dr, caverende voor de erfg. Van wl Gaats Pieters dr; en vor zo veel nood 

overwijzinge hebbende van Jacob Pibes.   CONTRA    Syurd Minnes, te Berlkum   ... rejekteert de 

exceptie en peremptoir op de eis van de impt te antwoorden.    

 

Dirck Hillebrands, Jacob(u)s Pieters, Harmen Gerrijts Fellens burgemr. Binnen Harlingen, Adriaan 

Wierds en Jurien? Ennes, en Jan Nannings, gezworen gemeente.   CONTRA Hans Erix.    

.... rejekteert de exceptie en cond de ged peremptoir op de ies van de impt te antwoorden.... 

287. 

Pibe Wopkes, gewesen echte man van wln Goffk Taecke dr Taeke Abe zn, med erfg van Goffk zijn 

moeder.   CONTRA Gerbrand Tonis aan St Jacobs parochie; wett voorst van Tonis Jans zijn 

minderjarige zoon bij wln Rints Abbe dr; Abbe Gerbrens mede aldaar, Gerrijt Foppes v. voor Tiet 

Gerbrands dr; zijn e.h. aan St. Anna Parochie, en Laurens Bartouts als m.e.v van Gertie Gerbrands 

dr.      IN Factis. 

 

DE EERSTE RECHT DACH NA DE GROTE VACANTIE IN DEN JARE 1610 IS GEWEEST 

DEN 5 DEN SEPTEMBRIS. 

 

Aalke Claas Raads, wed  van  dr. Pastou, voor haar zelven en als wett. voorst. Van haar kinderen bij 

de vs Pastou, in echte getogen;   CONTRA Albert Raad, burger in Leeuwarden,   IN Factis. 

 

Gerrijt Alberts, coper,      CONTRA Uwe Wierds te Buitenpost, caverende onder .... voor Egbert 

Carstes Renneman g.....gen    in Leeuwarden.  .... niet ontvangbaar..... 

286. 

Dr. Johannes Velsius CONTRA  Idske van Feitsma, te Huizum, wed van Jelger Bootsma, v.d. knn 

HET HOFF.... houdende het proces an de gedaagde's zijde voor geconcludeerd, en gehoord de eed 

van de impt bij zijn specificatie gedaan, cond de ged om de impt te betalen 59 c.gld .... 

 

Henricus Heer als m.e.v van Marij Gosse dr; en geauth voorm over Ritske Pieters en in die qual 

hem dragende erg van gosse Pieters,    CONTRA Claas Rinkes, ged en excipient.  

... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.... 
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Meine Hans zn wonende op de Jouwer,    CONTRA   Agge Pickes (?) te Franeker, c.d.r voor Hoite 

en Freerck Gosliks zijn broeders.   HET HOFF casseert de proceduren, en ord patijen in rerum 

actum voor deze Hove in behoorlijke qualiteit te procederen, en na stijl en ordonnantie van dezelve 

Hove, overkort henlieden hun recht nopens de kosten van de proceduren ..... 

 

Dominicus Tonis, applt;   CONTRA Lijsbet Jaspers,   HET HOFF ordonneert de geapp. de applt de 

overgeleverde artikelen te beantwoorden, binnen 8 dagen, bij gebreke van dien houdende hetselve 

voor bekend... reserverende de kosten. 

289. 

Ulbe Sybrands tot Oostereinde, voor hem en als voogd van Bauck Sijtse dr zijn huisvrouw;  

contr  Jelke Jellis    rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden... 

 

Mr. Ocke Broersma, Req.   CONTRA    Dr Otto Ottonides,   ...ontzegt de req zijn verzoek..... 

 

Harmen van de Wolde, req; CONTRA Dubbrich Cents dr wed Jan Kempis, en Anna Jans dr 

gereq.    

HET HOFF cond Dubbrich vs, om te exhibreren het slot van de rekeninge, voor G.Hillema 

gevallen, en Anna Jans dr zulks te gehengen en te gedogen; en in de kosten....  en voor vordere 

questies, te compareren voor de Commissaris, .....POINCTEN: 1. hoeveel Dubbrich Sents bij het 

slot van rekening voor Hillema Rd. Ord. Gevallen, in reste is gebleven.  2. Wat en hoeveel zij tot 

voldoeninge van het vs. slot heeft betaald.  3 Wat bescheiden en acquisitien daartoe dienstig zijn 

geweest.  En deze te recouvreren.  

290. 

Halbe Wijtses als voorst van de kn bij Wln Jets Pieters dr; reducent; CONTRA  Atse Agges; In 

Factis.. 

 

Claassie Thonis Pieters wed. als voorst van haar kinderen;   CONTRA Boudewijn de Blocq als 

cur over de goedern van Cornelis Jans Spannenburger.   .... cand de ged. de impt te passeren de acte 

van borgtocht,.... en de penningen bij hem ontvangen en nog te ontvangen haar impt neffens een 

ijder betalinge zullen strekken....   

 

6 Sept 1610. 

Aesge Rabbodus, met andere Crediteuren van wln Sibrand van Cammingha, en Catharina Donia, in 

tijden e.l  en Frans van Cammingha, voor hun interese hun voegende CONTRA      Jfr Saepck van 

Cammingha, als bewindhebberse over het sterfhuis van wln Wijtse van Cammingha, in leven Raad 

van State.   HET HOFF cond de ged om de impt te restituern al de huisraden bij haar  genoten, 

onder deductie van melioratien, aan de huizinge haar gepasseerd gedaan; onverkort hun recht op de 

penningen van het huis, geprocedeerd, evenwel de emolumenten hoger mogen zijn, als de huren en 

om redenen compenseert de kosten.  

291. 

Meike Jelles tot Catlijck in Schoterland,   CONTRA Hessel van Feitsma en Aarend van 

Aarendsma.     ..... de impt te betalen 76 c.gld met schaden.... etc.... 

7 sept 1610. 

Hotse Romkes en Pier van Uunia te Sneek, als voorst van de armen;     CONTRA   Johannes 

Martens Gravius, ontvanger van Wymbritseradeel;  als cur. over Douwe Jans.    IN Factis. 

 

Henricus Heeck als m.e.v van Marij Gosse dr; en voormomber over Ritske Pieters, in die qual hm 

dragende erfgenaam van Gosse Pieters.  CONTRA Jan Maas te Steggerda.  

...rejecteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.... 

 

Jfr Habel Ulgers  wed van Pieter van Marhuizen, Triumphant.  CONTRA Maike, Hans Snitgers, 

huisvrouw van Henrick Oldendorp,    IN Factis binnen 3 weken.... 

 

Tyepcke Goverds en Anna Here dr e.l te Marssum    CONTRA Jfr Machteld van Loo.. wed. 
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Johan van Roorda;  ..... niet ontvangbaar.... 

292.  10 sept 1610. 

Claas Scheltes tot Raard bij Dokkum,   CONTRA Trijnke Claas dr wed Gerke Gerrijts.  IN Factis. 

11 sept 1610. 

Henrick Etes Burger in Leeuwarden, als cur o.d. weeskinderen van Douwe Philips, en Anna Syurds, 

en zij het recht hebbende van de weeskinderen van Jan Lamberts.   CONTRA Adriaan Cornelis, 

leidekker te Franeker.   HET HOFF verklaart dat de excipient met zijn presentatie in het 8e punt 

mag volstaan; en bovendien ongehouden om peremptoir op de eis van de impt te antwoorden.  

13 sept 1610. 

Ritske Pieters, impt;    CONTRA Ritske Floris te Dokkum, en caverende voor Alyt Sents zijn 

huisvrouw.   ...te namptificeren 62 c.gld en voorts in factis in forma. 

 

Haie Jans appellant,   CONTRA    Melchior Feites als leg adm van Bauck zijn dochter.   IN Factis. 

293. 

Dr Suffridus Nijenhuis als volm van de erfg. en de executeurs van het testament van wln Francine 

Floque, wed Willem Walcourt, in die qual erfg. van hem CONTRA   Jfr Lijsck van Heringa; 

e.h. Van Eernst van Iselmuiden, te Groningen, mede erfg van Eelke Heringa haar broeder, Dr. 

Gabinus Foppens cur lit over de ontscheiding van goederen van Coert van Iselmuiden, als mede 

erfg van Eppe van Heringha, haar oom van de goederen hier te lande gelegen. Erfg v. vn. Eelke 

Heringha; EN Worp van Tyessens voor hem als erfg van Geel van Heringha zijn wijlen broeder (!) 

en Broer Hania cur over de onjarige kinderen van Syouck van Heringha, bij Roeloff van Diepholt in 

echte getogen.   HET HOFF .... te compareren voor de commissaris......POINCTEN.:  1.Oft 

Wilhelm Walcourt en Francine de Flocq. echtelieden zijn geweest? 2. Zo ja oft zij e.l. zijn geweest 

ten tijde van het passeren van de obligatie ten processe geroerd, in date 2 sept 1579.  en 10 Sept 

1579 de andere. 3 Oft Wilhelm Walcourt binnen Frankfort aan de Main is verstorven? 4. Oft ook de 

erfg van Francine de Flocqe de impt Nijenhuis in dezen hebben gegeven last?  In cas can adfirmatie 

te betonen?  

294. 

Marij Oege dr geass met Johannes Syurds haar echte man.     CONTRA Henrick Arriens voor hem 

zelven en Rinsck Douwes, wed van Douwe Uulkis (Uublis?) als voorst van haar kinderen... 

.... ongehouden op de eis van de impetrant te antwoorden..... . 

 

14 sept 1610. 

Aarend Jurriens req.  In conv en reconv.   CONTRA Maike van Brijeesten (?) idem. 

HET HOFF onder genoegzame satisfactie bij de req. ..... op de eis van de impt te antwoorden...;  

 

Hylck Jaspers wed van Enne Olpherds;   CONTRA Hubert Jans nu te Leeuwarden; voor hem en de 

kinderen bij Hiske Lolle dr.; zijn overleden huisvrouw;  .... te namptificeren   78 ggld; en ten 

principale in factis.  

295. 

Agge , Homme en Gatse Joukes te Follega, applt  CONTRA   Ded Jok.. dr; met consent van Tade 

Seerps haar man, te Oosterlitttens.  

 

Pieter Ens, als voogd van Bauck Enne dr Lyklema, CONTRA   Ighe Rommartha, en Tade Tyaarts 

als mannen en voogden van Hil en Ebel, Matheus Leuckama drs; hun resp huisvrouwen.  

Te compareren voor de commissaris van den Hove: 1. Oft de scheidinge van 24 men 1494 met B 

ten processe overgelegd, is verhandeld, dat de quota van de Slachtedijk, onder de 24 pondematen 

lands onder andere de impt toegevallen is; zo dat hem deselve Quota geleverd oft anders de .... 

vandien gesetld sold worden? 2. Oft deselve scheidinge partijen de koopbrieven van de landen en de 

acten tussschen de 5 delen en de eigenaar der landen waarop de Slachte (Dijk; doorgehaald) leyt; 

zinde met de ontscheidinge gemeld in den 3e artikel van het dupliek, gesteld, of anders daaraf 

kennisse hebben gehad. En alle alzulke stukken te recouvreren.  

296. 

17 sept 1610. 
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Pieter Bottes als v.v van Ebel Roloffs zijn huisvrouw; Jan Harmens als m.e.v van Jantijen Gerrits; 

Barthel en Meine Gerrits zonen voor hen zelven als erfg van Ro()loff  Ro()loffs    CONTRA  

Berend Jans te Bergum.    HET HOFF cond de gedaagde in het onderhouden en nakomen van de 

Hijlcx CONTRActen; ten processe gemeld; en dienvolge met de impt te scheiden en delen de 

roerlijke goederen, levendige have, geld en geldrenten uitstaande, zoals de gedaagde en Roloff 

Roloffs hebben toebehoord, en de impt de helft daarvan te laten volgen; met fruchten, profijten etc... 

; en verklarende de impt daarenboven niet ontvangbaar.    

18 sept 1610. 

Jelle Broers. Secr. in Haskerland;   CONTRA Joost Riens (Reins?) en Botte Sibrens;   in 

Factis. 

 

Marck Her... dr geass  met Jetse Mintses;   CONTRA Saeck(e) Hoites voor hem en vanwege 

Syts Hantie dr zijn e.h.;  HET HOFF restituerende de req tegens verloop van tijd, ... de tijd van 3 

weken om zijn produktie te mogen doen.  

297. 

Des... Hoitema, wed Gerrijt Wypkes, in zijn tijden burger binnen Staveren.   CONTRA Hylke 

Douwes te Warns als erfg van wln Gerrijt Wypkes.   HET HOFF cond de ged aan de impt te betalen 

de somma van 300 g.gld met schaden .. etc... ; en in reconventie verklaart de gedaagde met de 

presentatie te mogen volstaan. En om redenen compenseert de kosten. 

19 sept 11610. 

Mr Eelke Dronrijp als geauth curator over de goederen van Emmanuel Wier, Engelsman*, hier te 

lande leggende;  CONTRA Antonius van Ailwa.   ... niet ontvangbaar..... 

 

Doorgehaald: Jan Aukes, grietman van Lemsterland  etc..... CONTRA   de wetholderen v 

Leeuwarden .. 

(komt vermoedelijk wel terug. ......... 298.........  stuk van hetzelfde. ) 

 

Pieter Mathijs, zo hij procedeert;   CONTRA Pieter Gerrijts Campen...   met de gedane 

presentatie te mogen volstaan en ontzegt de req, zijn verzoek.... 

 

Dr Albert Munnikhuis, als m.e.v. van Gertien Gerrijts dr; en Dr Martinus Martinides, als erfg van 

zijn overleden huisvrouw ex testamente,   CONTRA  Tiete Jacobs en Hessel Lyuwes.  Ged  

HET HOFF rejekteert de exceptie en cond de ged peremptoir te antwoorden. 

299. 

Jan Aukes, Grietman van Lemsterland voor de dorpen Lemmer, Eesterga en Follega,   CONTRA 

-Alle Baukes volm. Van Oosterzee, Jan Gelis secr van Lemsterland; als vol van Echten;  

De Wetholderen van de stad Leeuwarden; 

Tyalling Oenes Bangama Grtm van Idaarderadeel;  

 De Magistraat der Stede Sneek. 

 De Magistraat der Stede Bolsward. 

 De Wetholderen der Stede Sloten;  

 Burgemeesters en Schepenen der Stede IJlst. 

 Kempo van Donia Grtm van Leeuwarderadeel 

_   Pieter van Eissingha, grtm van Rauwerderhem. 

 Jan Martens Gravius ontvanger van Wymbritseradeel. En als volm van de buitendijk. 

 Jelle Andringa grtm van Utingeradeel,  

 Hepke Fockens Grtm van Opsterland als volmacht. 

 Eduardus Reinalda, grtm van Doniawerstal, en Idsart Solkema; 

 Hyppolytus Roeloffs grtm van Aengwirden.    

HET HOFF  verklaart de impt tot zijn eis en conclusie tegens de gedaagden niet ontvangbaar. 

300. 

21 sept 1610. 

Willem Meinerds te Midlum als cur bonorum over Wln Pieter Meinerds.    CONTRA 

Cornelis Edes Feitema, voor zijn zoon Ede bij Maike Jacobs in echte getogen; Jacob Allards en 
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Maike Allards, e.h van Meinerd Sa....? gesterkt met deze, haar man.   HET HOFF cond de ged om 

de impt te betalen 1200 c.gld; met schaden etc.....; onder deductie can 200 g.gld en 411 c.gld en 1 

st; 94 c.gld 19 strs; op de brieven van obligatie ten processe geroerd. En nog wegens de bedragen 

van Gerrit Feddes ontvangen: 30 C.gld 10 str en 25 gld 10 strs.  

25 sept 1610. 

Doitse van Wijngie (Wnnie.) Req. CONTRA Gabbe Jans old burgemeester van de stad 

Dokkum;    HET HOFF verklaart de obligatie bij de req, van date 1 dec 1603, in tijden sijner 

minderjarigheid gepasseerd, mitsgaders de andere akten daarop gevolgd, van onwaarden, 

uitgezonderd de voorschreven teringen ten huize van Claes Upkes, en Lysbet Cnoop, daags tot 10 

stuivers; en voordere acten........ niet ontvangbaar.   

301. 

Jfr Rinsch van Dekema e.h van Peter van Regemortis,  Ridder, en Hofmeester van Zijne Genade 

met assistentie van deselven en Jfr Anna Catharina van Dekema, als erfg van jfr Jel van Dekema, 

wed Tyaard van Jongema.  CONTRA Tyalling van Botnia.  

25 sept 1610. 

Andries Tyaards te Oostrum als v.v His Sybe dr; zijn huisvrouw; en het recht hebbende van Syurd 

Jelgers en Pietrick Sibes, zijn huisvrouw; en Jan Allerts te Meedum, voor hem en zij te samen en 

elk bijzonder hen sterkmakende voor de twee kinderen bij Sibe Sibes. Als erfg van 5 zesdedelen 

van Sibe Sibrands en Ints Douwe dr; in leven te Schillaard gewoond hebbbende.  CONTRA 

Jan Sibes te Schillaard.   HET HOFF restituerende de ged tegens vorgaande artikelen accordeert de 

req. de versochte ampliatie ? van de overgeleverde eis.   

 

Dezelfde Requirant CONTRA Dezelfden... HET HOFF verklaart de gereq ongehouden te 

wezen om op de overgelegde declaratie van schaden en interessen te diminueren, en cond de req. in 

de kosten.  

302. 

Idem, impt CONTRA Eodem gedaagde   IN Factis.  

 

Johan Uupkes Knossens , dorprechter en ontvanger in Hommerts,   CONTRA Douwe van 

Botnia, grtm van Wijmbritseradeel;    ...te namptificeren... 263 C.gld..... 

2 okt 1610. 

Epe van Heemstra, volmacht van Taecke van Heemstra, en Jfr Jelts Bungha zijn huisvrouw, impt 

CONTRA  Sipke Jaarsma;   .... gunt hem nog de tijd van 14 dagen om zijn produktie te mogen 

doen.... 

 

Leentien Dirks dr wed Pieter Cornelis Femmes, an ST Jac. Par. geass. met haar teg. man Philipps 

Jans als man en voogd van Syts Pieters dr en Wijbe Willems als voogd van Neeltie Pieters als erfg 

van Pieter Cornelis;  CONTRA Job Jans aan L.Vrouwen Parochie. Als v.v Antie Laurens dr; 

zijn huisvrouw.   IN Factis, binnen 2 mnd peremptoir.   

 

Anne Tyerks en Berend Dirks van wegen hun huisvrouwen,   CONTRA   Syurdt Wopkes vooor 

hem voor hem en vanw. de andere erfg. Van Wopke Syurds, res de proceduren, bij hem 

gesustineerd en Sible Ids voor hem en de rato gecaveerd hebbende voor de weeskinderen van wln 

Sioerd zijn overleden broeder     HET HOFF cond de gereq op den jare 1585 in rekening te brengen 

15 koehooi, ieder voor 8 g.gld; Idem de penningen in den 7e artikel gementioneerd, onder deductie 

van het gene Hartoch Aarents bekent, in zijn depositie ontvangen te hebben, reserverende de req, 

neffens de zegelring tegens de vs Hartoch heur recht, Voorts van Taecklema landen tot 21 

pondematen de eerste drie jaren van ijder pondemaat 35 strs te huur doende, in ontvang te tellen, 

ende alle andere volgende jaren anderhalve g.gld; een reaal van de pondemaat; van de 5 ½ pm in 

Exmorra, sedert den jate 1594, van den 18 pm te Nijhuisum, bij gr... su.. volgende der Requiranten 

adreptatie?? van de pondemate jaarlijks sedert 1585 tot 159t  35 stuivers, van de zes einsen tot 

Gaast tot de jaren 1591, twee g.gld en daarna drie jaarlijks, voorts in ontvang te brengen de 

ruigscherne, en de kling, ten tijde van Syts Homme drs versterven, te Tzerckwert, geweest zijnde en 

bij Wopke Syurds ongemeldet, noch 11 ½ g.gld in het 84e artikel, van het CONTRAdebat, tot 
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vergrotinge van de aanfanv 1594, noch een hellebard bij Wopke Syrdts behouden, volgende zijn 

bekentenisse, op de 6e artikel additioneel, van de Req. gedaan; verklarende de gerequireerde 

aangaande de penningen van de verkochte boelgoeden geproduceerd, met hun verklaringen in de 

artikelen 62, 63 en 64 van het contra debat gedaan te mogen volstaan. Overkort nogtans de 

requiranten hun recht neffens de goederen in het inventaris geroerd, ende dien betaand (?) zullen 

worden in dezen niet verrekend te zijn; Verklarende de gereq, met de vorderen poincten en 

Artikelen te mogen volstaan, en de requirant daarboven niet ontvangbaar; uitgenomen de goeden 

actien en gerchtigheden bij Homme Pibes achtergelaten, in den scheiding met H. I. in date 13 mei 

1585 tussen de gerequireeerde en de andere erfg. Van Homme Pibes gemaakt, Item de huizinge te 

Nijehuizum en de 11 g.g.ld als resterende landhuur; in den 17 artikel van de ontvang als voor 

memorie aangetekend, mitsg. De 50 g.gld van Renke Lyuwes, volgens de gecasseerde brief ten 

processe in de solventien? Met GG getekend, bij de req overgeleverd, neffens welke questien van 

de ontvang alsmede neffens de 57; 105, 63. 63 posten voor uitgave gebracht, ordoneert partijen 

wederomme te compareren voor G.Hillema.... (......pag   304..........) Passerende voorts 12 penningn 

voor ieder g.gld in den 110e artikel van de rekeninge geroerd, voor het invorderen der 

boelgoederen, mits deselve opkomende tot hem, p........... ? en ieder der voormombers gedurende de 

administratie 3 car. Gld jaars, item de 112 artikel; tot 20 ½ g.gld van onbetaalde landhuur en de 

helft van de 191 e post tot 6 g.gld mits de vordere artikelen voor uitgave gesteld. uitgenomen de 

273, 324 en 39 artikelen die de geappeleerden worden affgetogen, Verklarende de gereq neffens de 

vordere questien op de uitgave gemoveerd niet ontvangbaar. En om redenen compenseert de kosten.  

POINCTEN: 1. Oft de inventaris van Homme Pibes goed is gemaakt? Indien ja, onde wien hetselve 

is? Oft Anne Tyerks deselve van Pibe Pibes heeft ontvangen; en hetzelve te recouvreren. 2. Hoeveel 

pondemaat Homme Pibes te Nijhuizum en andere plaatsen heeft achtergelaten; Hoe veel ieder van 

de erfgenamen daarvan heeft ontvangen; 3. Wat Goederen Dou(we) Sibrants en Gels Harke dr 

hebben nagelaten? En oft de respectieve erfg der selve goeden niet hebben ontvangen; en oft de erfg 

van Dou Sibrants, van haar moeders goeden bij het leven van Homme Pibes niet ten volsten zijn 

vernoegt geweest?  4. Wie dat de huizinge te Nijhuizum ten dle gevallen is, wie deselve heeft 

verkocht, en voor wat somma, en te recouvreren de bescheiden daarvan zijnde. 5. Oft Homme Pibes 

bij zijn leven gebruikt heeft 11 pondematen? Te Nijhuizum, Syts zijn dochter in berns* zijn mede 

gegeven? En oft hij in 1584 11 g.gld huur daarvoor is schuldig gebleven. RINKE LYUWES.6. Oft 

de 50 g.gld die Bauke Lyuwes is schuldig geweest anni 1579 aan Rimmelt Fockes weder zijn 

betaald, oft aan wie? 7. Oft niet van Bauke enige landen in Taeckema zate zijn gekocht. Ende de vs 

50 g.gld in de koop niet zijn geoerd, en hm de requirant en en van wie zij de vs brief hebben 

bekomen? 8. Wanneer de 14 g.gld landhuur in de 57e artikel van de rekeninge gsteld zijn 

verschenen, waarom Ids Harkes die niet betaald heeft bij zijn leven, en hoeveel pondemaat de vs 14 

pondemaat als huur betaald zijn?   FED HOMMES BRIEF. 9. Waarom Sible en Syurd Ids zonen en 

Wyb Ids dr, anno 1593 acc....  hebben gedaan om de brief van Fed Homme dr voor een derde 

deel te betalen?   10.  Waarom Wopke Syurds als mede voormomber mede ge.. re.....  ing heeft 

gedaan oft deselve brief met Ids Harkes, sef te laste komt. 11. Waarom die anno 1585 in den 195e 

post in rekenige werd gebracht, nademaal de betalinge anno 1593 en daarna eerst is gedaan. Van de 

363 e post van Syn Jacobs presentatie: 12. Oft voor het gerecht van Wonseradeel twee rekeningen 

zijn gedaan, te betalen anno 1593 en 1596?  13. Oft de 14 pm van Syu Jarichs op de leste 

aantekeninge op 1596 zijn gesteld.  

305.   

4 oktober 1610.    

Mr Ocke Broersma als oldste Licentiaat, en wln. Mr. Menne Broesma's naastebloed, en executeur 

van de goederen van de vs Mr Menno.    CONTRA  Jantien Boelema 

Het hoff verklaart Jantien vooralsnoch ongehouden op de eis te antwoorden.... 

 

Wibrand Rintses te Harlingen als voogd van Rints Frans dr impt CONTRA Claas Pieters te 

Franeker     ....rejekteert de exceptie een peremptoir te antwoorden.... 

 

Peter Gerrijts Camper  CONTRA    Dirck Jans Feita en Gerrijt Rinnerds als voogd van Aacht Jans 

dr.      .... gunt hem de tijd van 3 weken om zijn produktie te mogen doen.... 
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5 okt 1610. 

Johannes Atsma impt  CONTRA Sibren Joukes    .... rejekteert de exceptie en peremptoir te 

antwoorden.... reserverende de kosten tot de principale sake..... 

306. 

Aarend Jacobs Graaf als cessie hebbende van Minne Epes en Auck Gosse dr zijn huisvrouw burger 

in Bolsward.   CONTRA     Douwe van Botnia Grtm van Wymbritseradeel.  

 HET HOFF doende recht ten principale, condemeert de ged de impt te betalen de somma 100 c.gld 

met schaden en interessen  etc.. 

 

Jan Cornelis, burger en lakenkoper in Harlingen;  CONTRA  Douwe Claas aldaar;  

...te namptificeren 2085 c.gld.  

 

Sipke Hoites, applt;   CONTRA Ryurd Sakes te Itens, en Doed Sakes te Winsum en Trijnke Sakes 

te Weidum.   HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie , 

cond de ged om het lijk van hun moeder uit des appellants begraafsteed in questie te nemen, en de 

applt voorts niet ontvangbaar...  

307.     

8 oktober 1610. 

Worp v Tyessens in Cas van mainctenu, Req. CONTRA  Gerrijt Sibrens geapp.  

het Hoff cond de ged de overgelechte artikelen te beantwoorden 

 

Jan Tonis zn Heres ? Req.  CONTRA  Tseetse Wybes, Heert Bernardus, Lolke 

Folkerds , Ate Juriens, Douwe Taeckes, en Dirck Claas gereq.  HET HOFF cond de gerequireeerde 

te gehengen en te gedogen dat de req, van zijn confinatie ?? werde ontslagen, mits stellende 

genoegzame cautie, van hen te allen tijde voor den Hove te sisteren als na rechte behoort, oft 

andersis te betalen volgens zijn presentatie der somma van 1404 car. Gld.     

9 okt 1610 

Jelke Adema geres de proc. bij bij wln. Rienck van Burmania haar overleden man in haar name 

gesustineerd; geassisteerd met Tyaard Dirks voor zijn interesse.  CONTRA   Hermanus Doman, als 

met salige Minne Lyuwes Mollema cur. over Allard Ottes, goederen, mitsgaders Wytse van Buma 

i.p.v de vs Mollema,    HET HOFF ord de gedaagde de impt te betalen 7 g.gld jaars, sedert de 1e 

Februari 1676; verschenen en nog te verschijnen, met schaden..... 

308. 

Trijn Reiners wed Here Pibes, en caverende voor de kinderen;   CONTRA   Fedde Rinkes.  IN 

Factis. 

10 okt 1610. 

Dr Martinus Eiben vanwege Auckien Vreeusma ? Zijn huisvrouw, Dr Eelke Hermans uit de name 

van Barbara van Vreeuckema?  zijn huisvrouw, en Gerlacus Verrutius, voor hem als erfg van Piter 

Kingema;   CONTRA   Aesge Albada, en Ulke Tyaards, Buwalda als curateuren over Ids Albada. 

.... voor de commissaris.... indien niet.... hem informeren op de faicten.... 

 

Johannes Heemstra op het Heerenveen, Req;   CONTRA   Dr Otto Swalue.  ... niet ontvangbaar.... 

Jan Pieters wonende op Dronrijp, als vader en voorstander van zijn kinderen bij Jouck Henricks dr; 

in die qual erfg van Barbara Hendricx;    CONTRA   Eelck Gerrits als moeder van haar knn bij 

Henrick Scheltis getogen.    HET HOFF verklaart de ged et zijn gedane presentatie te mogen 

volstaan, en hem met de executie te laten ongemolesteerd, onverkort.....   

309  11 okt 1610. 

Hylck Remersma, wed Cornelis van Aengium, als erfg van Abelus Remersma. CONTRA  Sibe 

Reiners wed, voor haar kinderen....  IN Factis. 

 

Sibolt Tyebbes te Langweer,    CONTRA Wijbe Jetses en Merck Bauckes, als kerkvoogden van 

de geestelijke goederen te Boornzwaag;   ... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.... 

 

Jacob Schouten,   CONTRA     Chrijstophorus Berend Damas,    IN Factis. 
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Tonis Claas , meullenaar bij Bandsterschans, voor hem en als voogd van Luitien zijn zuster.   

CONTRA Remer Jans in Harlingen.  IN Factis.   

Aeltien Saekles te Baard,  impt CONTRA    Focke Sytse te Bexterswaag;  IN Factis 

310. 

Geert Luitiens dr wed Luitien Cornelis aan ST Anna Par. Voor haar kinderen Hylck en Lijsbet 

Luitiens; en Hylck met het recht van Derck Aeltses te Berlicum, en Lijsbet met Uulke Hendriks 

Siurds op de Leye, hun resp mannen.  CONTRA    Lenerd Martens en Martien Joosts e.l    IN 

Factis. 

 

Sipke Sytses als stiefvader en geauth. cur over de onjarige kinderen van Hans Backes ?(Bockes ?) 

bij Its Hercx dr.  zijn tegenwoordige huisvrouw;   CONTRA Rijurd Douwes en Tyal Joachims 

e.l te Wommels.  .... te namptificeren 30 g.gld. 

 

12 okt 1610. 

Jan Cornelis als m.e.v van Peter Gosse dr; en c.d.r voor Im Bocke dr en als conj.pers voor Claas 

Benke (?) hun broeder te Dordrecht, Gertien Benkes te Amsterdam, als erfg van Gertien Gosse dr; 

hun zuster in leven wed van Rein Lamberts.   CONTRA Wibrand Joachims, burgemeester te 

Steenwijk, intervenierende voor Andries Roleffs, Lamme ? Uupkes Jan Wpkes, en Gyuwe* Hentiks 

gedaagden. IN Factis.    

12 okt 1610. (dubbel) 

Rints Jans dr wed Jan Wopkes, als moeder en wett. voorst van haar kinderen bij de vs  getogen; 

Pieter Harkes als man en voogd voor Trijn Wopke dr; en Douwe Eerts als vader van zijn kinderen 

bij Bauck Wopke dr zijn overleden huisvrouw.  CONTRA Jelger Pieters voor hem en als universeel 

erfg van Pieter Jelgers zijn vader;   HET HOFF cond de ged aan de impt te betalen 18 g.gld en de 

vordere verschenen landhuur, en te doen hebben en laten volgen 4 pondematen lands te Blija, met 

fruchten etc.... en in de helft van de aangekochte landen in het 6e,7e,8e,8e en 9e punt in het libel 

genoemd, en gespecificeerd; onverminderd zijn recht van huringe vermogens Aaff Wopke dr 

testament, nopens de een pondemaat liggende op Marrumer Tyuge, en de 1 ½ honderd g.g.ld in 

kwestie. En ordonneert partijen wederom voor de commissaris te compareren, en in de vordere 

eisen in conventei en in reconventie niet ontvangbaar jegens elkaar.  POINCTEN: 1. Oft de ene 

pondemaat op Marumer Tyoegen bij Pieter Jelgers en Aaf Wopke dr staande de echt gekocht is of 

hun aangeerfd was? 2. Indien aangekocht, de koopbrief te trecouvreren. 3. Indien aangeerfd, de 

scheidinge of het bescheid zo daar enige van is te recouvereren. 4. Waarom de akte in date 12 mei 

1604 staat ge....  aan de reversaal en de nageroerde op de koopbrief en de boelgoeden. 5. Hoe hoog 

in alle de boelgoeden in de sterfhuis van Pieter Jelgers bevonden en Aaff  Wopke dr voor de helfte 

toegekomen hebben, geprefereerde zijn?  

312. 

Jacob Jans Hagen als cur over Willem Tyaards tot Loingebert;    CONTRA Tyaard Hotses te 

Loingebert, als vader en wett voorst van Saepck zijn dochter geassisteerd met Gosweno Silvio  

Secretaris van Doniawerstal, zijn neeff.  

13 okt 1610. 

Folku Mennerds dr wed Claas Jans Cort, geadsisteerd met Anna (!) Sibes haar echte man, te 

Harlingen.   ..... te namptificeren de halve 100 g.gld.....   

 

Mr Cornelis Nauta, applt, CONTRA   Coert Ottes, snijder binnen Leeuwarden, als m.e.v. 

van Reinu zijn huisvrouw.    In Factis. 

 

Tyalling Johannes   CONTRA Jasper Versteveren.   .. ont zegt de req. Zijn verzoek... 

 

Doede Wibes Ockema in de Hommerts, hen onthoudende in Leeuwarden, met consent van Rombert 

Ulenburg , zijn schoonvader, en Cur. Lit.    CONTRA   Andries Agges in de Hemert onder 

Burchwert.    ... gehoord de eed.... niet ontvangbaar.....; en cond de ged volgende de bekenninge op 

de impts positien gedaan zijn, de landen in vrijdom te laten  met de fruchten etc.... 
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313. 

Doorgehaald : Rints Jans dr   zie pag 311. 

 

Frederic van Vervuo tot Franeker; impt CONTRA    Dr. Sibrandus Lubberti professor in de  

God- (.......) heid  Aldaar, voor hem en als v.v. Truike van Oosterzee, zijn huisvrouw.  HET HOFF 

voor het videren van de processe oroneert partijen wederom te compareren voor de commissaris die 

henlieden alsnoch zal verenigen, indien hij kan indien niet recouvereren alzulke zaken bescheiden 

als onder de impt mogen zijn, van der mu.....? in questie. Mits des gedaagde's koopbrief, en de Hove 

rapport doen om sulks geschied, gedisponeerd .....  /.......   RESOLUTIE gevallen van bedrag, .... 

niet ontvangbaar,  onverkort zijn recht op de halve huren, om op dezelfde gebouw-lijn en loodrecht 

van beneden tot boven te mogen opbouwen en te voltrekken en om redenen compenseert de kosten.  

314.   

15 okt 1610. 

Hil Homma, wed Ede Allema, voor haar en voor de drie jongste weeskinderen  Sije Allema als 

voogd van Tiedke Allema, zijn huisvrouw, en Rein Jelles als voogd van Frou Allema, allen erf van 

vs Ede Allema.    CONTRA Sytske Jou Brongersma dr e.h van Feye Wytses; met hem geass.  

... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.....  en in de kosten. 

 

Hans Lyuwes althans hem onthoudende binnen Londen in Engeland, als voogd van Feik Gerlofs 

zijn huisvrouw,    CONTRA      Baucke Taeckes en Tieed Jacobs dr e.l  HET HOFF cond de ged de 

impt te betalen de somma van 77 g.gld tot mei 1606;  en dan viermaal de gelijke 77  tot mei 1607, 

08, 09 en '10 verschenen, intressen, vande reversalen ten processe geexhibreerd, oonder deductie 

van hegeen betaald is voor de kosten tegens Sioerd Jeltis gedaan, Mitsgaders de presentatie nopende 

het olderschold (onderhoud?) waarmede t'huis meer is beswaard, als het waar verkocht, en cond de 

ged in de helft van de kosten van het proces.  En de andere helft om redenen compenserende.  

 

Habel Ulgers, wed Pieter van Marhuizen, impt CONTRA Maike Hans Snitgers, e.h van 

Henrick Oldendorp, geassisteerd met de selve sovele nood.   HET HOFF cond de ged haar oppositie 

af te doen nopens de helfte van de verkochte huizinge, en aangaande de andere helfte ontzegt haar 

het verzoek.    

315. 

Pieter Pheltens,  ged.    CONTRA Douwe van Botnia  ged.   IN Factis. 

 

Freerck Simons tot Marssum, als vader en voorst van Simon zijn zoon, in die qual recht hebbende 

van collatie van het Vrijleen door Heer Tyalling, in leven prebendarius aldaar gesteld; Impt.  

CONTRA       Sine Oenes Cum uxore, Ryurd Frans cum uxore, en Auck, wed van Hans Ryurds, 

voor haar en als leg tutr van haar kinderen;  ... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden....   

 

Freerck Sinnes te Marssum, ....idem als vorige....  CONTRA  Aleff Jetses, andries Claas, Jan 

Tyerks en Pieter Claas, voor hen en nom ux. allen te Marssum.   ... rejekteert de exceptie en 

peremptoir te anwoorden...  

 

Tyard Pieters in Sneek, c.d.r voor zijn huisvrouw, CONTRA  Douwe van Botnia grtm v 

Wymbritseradeel.          In Factis.  

316.   

17 okt 1610. 

Pier Jacobs Epema burger in Bolsward; impt  CONTRA   Govert Gerrijts te Worckum.,  IN Factis. 

 

Willem Radijs impt  CONTRA   De Ged. Staten dezer Landschappe  Voor Sakema, geen poincten. 

 

Rein Tollingha in Optwijsel, als voogd van Aaff Formers dr; zijn huisvrouw, en mede als voorm 

over Tass (?) Schelte dr.     CONTRA   Cornelis Syds zoon en Tyepke Hillema, als cur o.d. 

kinderen van Schelte Tomas en Tsiets Sijtse dr zijn voorwijff.    Te compareren ...voor de 

commissaris:  POINCTEN: 1. Oft Trijnke Scheltis voor of na haar moeder Aaff Formers is 



811  

gestorven. 2. Hoe groot de schulden ten tijde van Schelte Thomas versterven zijn geweest? En ofte 

dien voor het echt van Aaff Formers zijn opgeleverd? 3. Wie de kooppennengen van de 11 pm heeft 

ontvangen? Ende oft die aan de betalinge van Schelte's voorgaande schulden zijn bekend.? 4. Wat 

goederen Syts Sytse dr aan Schelte Thomas hylkende heeft gebracht en wat goeden Schelte tot zijn 

versterven hadde? 5. Oft ten tijde van Syds versterven, ook schulden waren? 6. Oft de rekening van 

Cornelis Sydts zn voor den gerecht van Oost Dongeradeel gedaan en bij de impt vertekend mede 

brengt scheidinge tusschen partijen? En de vs rekeningen te recouvrereen.  

317. 

Johannes Bernardi  Req.   CONTRA  Mr. Eysso Lyklama gerechtsscholtis des Frieschen regiments,  

HET HOFF cond de gereq, on de req de koop te laten ontvangen, en zijn oppositie kosteloos en 

schadeloos aff te doen.... 

18 okt 1610. 

Offe Joachims Impt. CONTRA Jugien Henricx gedaagde;   IN Factis. 

 

Engel Jelle dr wed Hans Claaszn  Brantsum,  impt  CONTRA   Sicke Sibrands Adama, te 

Scharnegoutum als ma en voogd van Jelke Foppe Sijoelema dr;    HET HOFF doende recht op de ... 

pervijsie ? In questie.... bij voorgaande sententie van 25 febr. 1606 uit gedrukt ? Cond de ged. om 

de impt te restitueren 7 g.gld 14 strs jaarlijks, voor de landhuur van Syouck Buwe drs. landen, 

betaald sedert den jaar 1573; tot de dood van Jonge Foppe Sioellema, ende daarna ¾ parten van de 

vs somma, tot het versterven van de vs Sjuck; en bovendien de fruchten; en de helft van 3 

pondemaat in het 6 artikel van het libel genoemd, sedert het jaar 1591 tot het jaar 1599; met 

schaden etc....en mede van de 7g.gld 14 stuiver a tempore mora, en voorts niet ontvangbaar.  

 

Dieuwke Pibe dr wed. Mr. Gijsbert Jans in leven chirurgijn binnen Leeuwarden; als moeder van 

haar kind, en als erfg van Gijsbert vs.   CONTRA Mathias Everardi postulant binnen Leeuwarden.   

HET HOFF verklaart de ged. Met zijn presentatie te mogen volstaan, des daar onder begrepen 

worden de goederen die in de eerste scheidinge gemeen werden gelaten. En voorts niet ontvangbaar. 

318. 

Broer Claas zn te Sibrandahuis, CONTRA Heert Pieter en Agnieta Luitiens, nagelaten wed. van 

Freerck Sypts te Collum. HET HOF verklaart de 29 pm lands ten processe uitgedrukt voor de 

somma van 149 g.gld de impt competernde et de intressen vandien gehypothekeerd, om de 

gedaagde de vs impetrant zijn achterwezen te betalen, of andersins de 20 pondemaat te ontwijken, 

om daaraan selve te bekomen, en nopens de eis van interesse en schaden door de wanleveringe van 

de huizinge, en ontruiminge der landen ten processe mede geroerd, ordineert partijen te compareren 

voor de commissaris; POINCTEN: 1. Wanneer en waaromme de impt de penningen van Taedt 

Teitses heeft ontvangen.  2. Hoeveel de vs Taede aan de grondheer schuldig is geweest? 3. Oft 

Pieter Gerbrands aan de grondheer enige penningen is schuldig geweest en hoeveel. ?  

 

Ulbe van Aelwa grtm van Barradeel, als preses en super intendant nopens de opzicht van de 

Vijfdelen Binnendijks Slachte, de sc.... (?) en de sijlen daarin gelegen.   CONTRA   De magistraat 

der Stede Franeker.   Dirck Douwes en Rein Watses, als vol van Franekeradeel; Tyalling van 

Camstra te Sexbierum, Idsartv Grovenstins grtm en Tiete Baard secr van Menaldumadeel,   als 

volmachten van hun grietenijen.  HET HOFF cond Tyalling van Camstra aan de impt te betalen 93 

C.gld; ter zaken (..... pag   321......) van het repareren en de opmakinge van de zijl ten processe 

geroerd, en dat dubbeld en bovendien nog een pond groot, voor de poene, mitsgaders van vacatien 

en expensen, onverkort zijn recht tegen de andere gedaagden en overigens niet ontvangbaar....   

 

Jfr Aleida van Tyepnia wed van Staas van Hemert, en Jfr Stasia van Hemert, wed van Peter 

Quarebbe, als eigenaresse haar voegende bij de vs Aleida haar moeder, van de landen en state 

Tyrpkema (??) met zijn ancleven, door donatie of begevenisse van haar moeder verkregen,    

CONTRA     Douwe Seerps, voor hem en zijn kinderen bij wln Wibrich Simons dr geprocreerd.    

HET HOFF doende recht bij voorgaande sententie d.d 21 febr 1606 uitgedrukt compenseert de 

melioratien en deterioratien bij partijen respectievelijk gepretendeerd, tegens malkanderen en 

condemneert in conventie daat te boven de impt te betalen 16 c.gld; 4 strs; en verklaart parijen tot 
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hun vordere eis niet ontvangbaar   

322.  19 okt 1610. 

Eilerd Meinerds als man en voogd van Sickien Brandenburg, zijn e.h.; te Leeuwarden; mede erfg 

van Gerloff Brandenburg, en Emmetgen Lams e.l    CONTRA Hippolitus Roeloffs Cracq mede 

raad van de Admiraliteit, van Friesland en Jan van Cuick op het Heerenveen.     

....... niet ontvangbaar..... 

 

Feite Orks te Wirdum,   CONTRA Tyerck Feyes burger te Leeuwarden;  

HET HOFF vindende het proces niet in state om eintlijck te termineren, ordoneert partijen nin 

facten cotrarie; ord. hen wederom te compareren voor Haringsma, voorgaande commissaris; ...... in 

het maken van pertinente optekeninge uit het rekenboek, van desselfs competentien, samt de 

verschenen intressen van de obligatien, ord. hen voorts te doen de eed van Calumnia onder hun 

artikelen, te beantwoorden, admitterende partijen hun vermeten te verzoenen ? Voor voorgaande 

Commissaris. En binnen 14 dagen naastkomende in state van wijzen te brengen.  

 

Rints Jijlderds dr; wed van Wijger Mircks, in leven predicant te Welsrijp, en Jarich Feddes te 

Baard, als cur o.d. weeskinderen van Wijger vs; met de weesmeesters in Franeker als in den 

weeshuis aangenomen hebbende een kinds kind van de vs Wijger, bij Doede Jenkes en Trijn 

Wijgers achtergelaten;    CONTRA Auck Henricks dr gesterkt met Jan Harmens haar echte man.   

IN Factis. 

 

Idts Romkes, ter Oele,   CONTRA Eet, Ige wed.  gedaagde.   In Factis. 

 

Hessel Tyards burger in Harlingen en Adriaan Martens Legenhoeck ?    CONTRA 

Isnout Dirks als volmacht van Dirck Isnouts zijn vader.   IN Factis. 

 

Hotse Wijbrands Doyhem, voor hem en als m.e.v van Tied Eelke dr.  ged.  IN Factis. 

 

Pier Anes   applt  CONTRA    Johan van Nortwich, ? Burger en wijnheer in Leeuwarden.  

... niet bezwaard  bij het vonnis van de Nederrechter..... 

324.  20 okt 1610. 

Ida Claas dr wed Uulke Harmens,   CONTRA Lolke Tsommes binnen Leeuwarden; als erfg 

van Anna Sibrens zijn overleden huisvrouw;    Het HOFF cond de ged de impt te betalen 75 car. 

Gld met behoorlijke intressen, vandien en compenseert de kosten... 

 

Wijbe Jacobs burger in Franeker, reducent en gereduceerde,   CONTRA  Johannes Hernes 

Ammama, bouwmeester der Landschappe, gereduceerde en gebruikt hebbende gemeenschap van 

reductie.     Het hoff gehoord de eed van de reducent,.... diet te niete de baar in questie, en bij 

nieuwe sententie verklaar de gered. Ammama niet ontvangbaar.  

 

Jacob Aris voor hem en als voogd van Neeltien Dirks dr, zijn huisvrouw en c.d.r onder verband van 

goederen, c.d.r voor Claas Heres, op het Bildt, te St. Anna Par.   CONTRA Jacob van Loo.  (niets) 

325.   

22 okt 1610 

Dr Gabinus Foppens, adv v.d.Hove, als cur over Syrd Conincks;   CONTRA    Claas Harmens als 

voogd van Maike Jans dr; zzijn e.h; Cornelis Jans en Lijsbth Jans in hun qlt.   Ged.   HET HOFF 

ord. De ged te gehengen dat des Req. salventien? Bij de proceduren werde gevoegd, en cond de rq. 

niettemin in de kosten.  

 

Dr Theotardus Tiara als vader en voorst van zijn kinderen bij wijlen Jfr Ida van Buigers,   

CONTRA      Oene Oens voor hem en vanwege Catharina Goffe dr zijn huisvrouw,  ... niet 

bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.....  overkort de intressen van de kooppenningen....   

 

Douwe Joukes Oenema te Minnertsga,   CONTRA  Offke Haitsma, aldaar,    
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..... niet bezwaard..... en in de kosten..... 

326. 

Cornelis Jan Tyerks aan St Anna Parochie c.d.r voor Tyerk Jans zijn broeder; en mede voor 

Marithien en Adriana zijn zusters, en Adriana geass met Henrick Damus haar man.  

Conta Adriaan Cuick old burgemeester der Stede Franeker; en Claas Heres en Trijn Dirks op het 

Bildt.  HET HOFF gehoord de eed, bij Claas Heres condemneert Adrianen Auckes mede gedaagde 

(maar niet genoemd) om de impt te betalen 200 car gld met schaden  etc... en tegens Claas Heres 

niet ontvangbaar.  

 

Willem Jans als cessie hebbende van lolke Heres, te Oosterend,   CONTRA   Aeltien Saekles.   

HET HOFF  cond de gedaagde onder zijn gedane presentatie de ged te betalen 150 g.gld met schade  

 

Rommert Gerloffs als vader en leg adm over Buwe zijn zoon benficiaris aan ons Lieve Vrouwe leen 

binnen Franeker; impt   CONTRA Albert Thomas, voor hem en gecaveerd hebbende voor Brecht 

Jans zijn huisvrouw.  ... rejekteert de exceptie, en peremptoir te antwoorden.  

327. 

Jan Epes te Collum, impt   CONTRA Tseetske Lyuwe dr gedaagde,   IN Factis. 

 

Rien Uupkes en Bruin Gijsberts als weeshuisvoogden en mede gezworenen der stede Harlingen.  

CONTRA Dr. Hero Wijaarda, Jan Nannings, Harmen Pheltens, Jacob Pieters, en Dirck Gerrijts, 

burgemeesters der stede Harlingen.    IN Factis. 

23 okt 1610. 

Pieter Teetlum als m.e.v van Jfr Josina van Aitta, zijn e.h. en c.d.r    CONTRA Dr Sixtus Peima. 

HET HOFF  cond. de gedaagde om onder eed van calumnia de vragen te beantwoorden... 

 

Jacob Henrix, Jan en Jelke Jans zonen, Schouwers van de Leidijk in Nijega en Opeinde, bij den 

gerechte van Smallingerland gecondemneerd, geassisteerd met Galeyn Domberger, fiscaal van 

deselve gerechte.   CONTRA      Henrick en Cornelis Alberts, en Tyalling Wytses, ged.    IN Factis. 

 

Ulbe van Aylwa en Mr. Eyso Lyklema Triumph,    CONTRA Jfr Imck van Dekema   gedoemde  

In  Factis. 

328 

Wybe Jacobs te Collum, voor hem en c.d.r voor Tseetske Syurds zijn huisvrouw, als cessie 

hebbende van Freerck Claas en Eis ? Jans dr. e.l impt; CONTRA   Claas Lous te Kollum, voor 

hem en zijn e.h.        In Factis, post pontiani peremptoir.   

 

Cornelis Aengium red.   CONTRA   Uutse Rinnerts, metseler.    IN Factis.  

 

Jurien Henricx    CONTRA Ofke Joachims burger in Leeuwarden.    

HET HOFF cond de ged om de impt te betalen 21C. Gld en 11 strs; volgens de eerste post van de 

specificatie. Met AA bij de impt overgeleverd.; en na inhold van de 3e post de estimatie van het 

holt, meer vreijscht ? aan des gedaagdes huis, als zijn ingeleide specificatie, met AB vermeldet, 

Daar te boven hem nog te betalen het holt, bij de gedaagde geëmployeerd, tot vier halve en vijf hele 

cruiskozijnen, vermogens de 5e post, en drie schalen wagenschot in de 43e post verhaald, de 

impetrant nog te betalen 6 delen in de 38e en 39e post gementioneerd, oft de estimatie vandien te 

betalen, alsmede 12 c.gld en 15 str; in de 6e post, 6 c.gld 17 str in de 7e post, 3 c.gld 9 strs in de 9e 

post, 14, c.gld 14 strs in de 11e , 9 c.gld in de 13e post, 3. c.gld 14 strs 4 penn in de 15e post, 6 c.gld 

in de 17e post, 15 c.gld in de 18e ; 14 strs in de 24e post, 1 c.gld in de 28e post,  etc....   

........(pag 329).............. en in de kosten en schaden tot de volle betalinge; en voorts voor Eijssingha 

; POINCTEN 1. Hoe groot het stuk laken in de 16e post van de specificatie met AA is geweest? 2. 

Oft de gedaagde of zijn huisvrouw daarvan iet geholden hebben; 3. Wie daar bij is geweest; 5. Hoe 

duur de koe in de dertigste post gekoft is, of anders wat die koe is waardig geweest, 6 Wie bij de 

koop van de koe geweest zijn. 7. Bij wie die geslacht is, en wie meer dit gezien hebben? 8. Te 

recouvreren de kwitantie van 8 c.gld 4 str; in de 40 post gementioneerd; bij de gedaagde van Albert 
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Aysma Rekenmeester dezer Landschappe van wegen de kerk van Beetgum is ontvangen.  

24 okt 1610. 

Mr Ocke Broersma   CONTRA Jaen Hinnes   .... ontzegt de rq. Zijn verzoek... 

25 okt. 

Wijtse Watses van Cammingha te Wirdum,    CONTRA Ryurd van Jukama als wett voorst van 

Gerrold van Jukama zijn zoon, bij wln Jfr Everarda van Cammingha zijn overl e.h. getogen.    

HET HOFF verklaart de ged. en excipient ongehouden te wezen op de overgelegde libel van de 

impt. te antwoorden.    

 

De gecommitteerden van de administratie van de gestelijke goederen in Groningen en de 

Ommelanden,   CONTRA Jeroen Bernardi...     gunt de req alsnog de tijd van 6 maanden om zijn 

produktie te mogen doen..... 

 

Jacob Jepma, req.;  CONTRA Franchois Swart;   HET HOFF  houdt de informatie van de 

personen die overleden en niet te bekomen zijn voor ....... ? onverkort gedaagde zijn reprochen en 

ontzegt de req. zijn verzoek.     

26okt 1610. 

Jacob Jans op de Beetsterzwaag   CONTRA   Marten Joachims in de Kortehemmen,    ontzegt de 

req. zijn verzoek. 

331.  

Ju Hinnes, burger in Leeuwarden, als vader en voorstander van zijn kinderen bij Ambrosiana Sickes 

in echte getogen.    CONTRA Allard Jacobs en Neel Wybe dr te Tzum  ged en 

decontumaceerden. 

HET HOFF ... houdende de overgelegde reversaal voor bekend d.d 29 april 1608, condemneert de 

ged de impt te betalen 50 g.gld op 1 mei 1608 verschenen, 25 g.gld de 1e mei 1609, en gelijke 25 

g.gld de eerste mei lestleden; en dit voorts op alle eerstkomend meidagen, tot dat de inhoud van het 

reversaal betaald zal zijn, met schaden en intressen.... 

 

Tyerck Dirks zn burger in Leeuwarden,   CONTRA   Aarend Martens Saal, en Lijsbeth Henrick van 

Raads dr.; e.l. burgers te Leeuwarden,   HET HOFF ..... houdende de overgelegde obligatie voor 

bekend, van date 26 aprilis 1604 cond de ged 178 g.gld met de onbetaalde  intressen....... 

27 okt 1610. 

Anna Boltsma req      CONTRA    Albertien Harmens,     ... ont zegt de req. zijn verzoek. 

 

Rinnerd Douwes en Griet Andries dr e.l  Impt. CONTRA     Heyn Mennerds voor hem en als 

voogd van Griet Jacobs dr zijn e.h.     Rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.... 

332. 

Dede (Dedde?) Wybes impetrant; CONTRA  Lolke Wybes en rints Wijbe dr huisvrouw van Jarich 

Ryurdts,   Rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden.... 

 

Holle Syurds, voor hem en voor Trijnke Coops zijn huisvrouw, in die qual het recht hebbende van 

Coop Gerrijts en Gerbrich Epes, zijn huisvrouw.   .... verklaart de ged ongehouden te wezen op de 

eis van de impt te antwoorden.  

 

Lyuwe Fopma te Arum,voor hem en voor Dirck Eijsses te Oosterlittens, zijn zwager;   CONTRA 

Hans Pieters.  HET HOFF compreert partijen te compareren voor de Commissaris ..... POINCTEN:  

Oft de heren Gedeputeerden oft de Commissaris van dezelven ook nader dispositie of slot van 

rekening is gemaakt ende gevolgt op de apostillen van de 27e januari 1607? En die  recouvreren. 2. 

Indien neen, de rekeninge van des impt's ontvang en uitgaven noch in de l..... poincten met de 

overroepingen van partijen tot sluiten ende van idem in de questien van de pertinente annotatie, te 

maken. ........ pag 333...........  3. Van gelicken nopens de posten van ontvang, daaraaf q. valt te 

comfereren, den particuliere collecties, boeken en quitantien, voorts ook staat te maken, van de 

afftochte van salaris, en de overgelegde competentien. 4. Oft enige pondematen die in de 45e artikel 

van het repliek worde geroerd, en uit wat oorzaken bij de impt zijn ontvangen, hangende deze 



815  

proceduren.5. Hoe veel van breucke is genomen in de tijd van partijen sociëteit.? 6. Bij wien 

deselve zijn betaald, 7. Oft de gedaagde telkens zijn aandeel daarvan al heeft genoten. 8. Wat 

gedaagde aan penningen van particuliere collecteurs of anderen heeft ontvangen. 8. Waaruit (........) 

de hondert techtig c.gld die gesteld worden onder hem te zijn. 10 Oft hij ook hiertegens enige 

uitgaven ten laste van de compagnie heeft gedaan? 11. Te recouvreren de positien van de heren 

gedeputeerden, waarop partijen respectieve in confimatie gebracht en wederom ontslagen zijn. 12. 

Tot wat somma de resten van elkens zo voor als na bedragen? 13 Eindelijk te vorderen de resolutie 

oft apostille, van de Heren Gedeputeerden; op de remissie oft quijtscheldinge van partijen schuld tot 

2600 c. gld gegeven.  

334. 

 

 DE EERSTE RECHTDACH POST OMNIUM SANCTORUM 1610 IS GEWEEST DE 6e 

NOVEMBER . 

 

7 nov 1610 . 

Tyerck Epes van Schalsum voor hem en als voogd van Auck Simons dr zijn huisvrouw; c,d,r    

CONTRA Lyuwe van Jukama Rd. Ord.    Te compareren voor Runia.... geen poincten. 

 

Simon Simons als curator over de wezen van Hendrik Arends Harderwijck, voor de helft mede erfg 

van Anna Henricx; des vs weesknn oldemoeder.   CONTRA Cornelis Cornelis als 

voormomber over Gertke Albers dr het nagelaten weeskind van Albert Aarends Harderwijck en 

Clara Cornelis dr in tijden e.l.;    IN Factis.  

 

Tyepcke Sapes als voogd van Anna Jeltema, Popcke Doekes als man en vogd van Pier(ck) Jeltema, 

hun resp huisvrouwen, en deselve met Hendrik Bonnes caverende voor Diew(er) Jeltema zijn e.h; 

en als het recht hebbende van Harmen Jans en Ew Jeltema in die qual erfg van de kinderen van wln 

Haie (Here?) Siurdts en Itsen Jeltema.    CONTRA  Anna Boltsma.    IN Factis.  

335. 

Jan Henricks ter Gesteler ? Als bestevader van Harmen Jaspers als erfg van wln Jasper Bockes en 

Ityen Jans dr zijn wijlen olders.   CONTRA Jelte Gerrijts snijder te St Jacobs Parochie; als voorst 

van zijn kinderen bij wln Heiltien Henricks dr.   IN Factis binnen een maand peremptoir.... 

8 nov 1610. 

Watse Douwes burger in Leeuwarden, en vervangende de persoon van Albert Geerts ?   Applt  

CONTRA   Jan Soelmans ? Burger te Amsterdam, .... niet bezwaard bij het vonnis van de 

Nederrechter.   

 

Isbrand Jonges burger in Franeker; als geprefereerde crediteur van Wijlen Pieter Pieters,   

CONTRA  Jacob, Isbrand, Henrick en Gerrijt Pieters zonen te Harlingen.   HET HOFF cond de 

gedaagden elk voor hun quota in te staan, voor de 100 dalers in het instrument,   en deselve te 

betalen met de schaden  etc..... 

336. 

Pieter Teetlum zo hij procedeert,   CONTRA   Dr Sixtus Peima   HET HOFF cond de gedaagde om 

de impt de poincten van de questieuze artikelen in des requirants eis te beantwoorden, zo vel in hem 

is, .... reserverende de kosten..... 

9 nov 1610. 

Syu Augustinus   CONTRA Aarend Frans Wabbels;    Het HOFF cond de ged te gedogen dat de 

getuigen alle geciteerd en nog te citeren werden verhoord.... reserverende de kosten. 

 

Pieter Pieters voor hem en als leg voorm over zijn kinderen bij Griet Jelke dr zijn overleden 

huisvrouw, Marten Dirks voor hem en als v.v Rints Johannes dr zijn huisvrouw; en mede caverende 

voor Jan Jans en Ansck Obbe dr. in leven e.l Triumphant,  CONTRA Pieter Hans voor hem en 

Jacob Andries als voogd van Griet Hanse dr. en zijn beiden onder verband van goederen 

intervenierende voor Henrick Jans  apotheker, Aarend Martens, en Sirck Jeltes, burger binnen 

Leeuwarden; Simon Bockes voor hem en als last hebbende van Haie Michiels als voogd van Aaff 
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Jans zijn huisvrouw.   .... wederom t compareren voor de Commissaris.....POINCTEN : Wat de twee 

Rammen(?) en de tuin ten tijde van de verkopinge waardig zijn geweest, en nu zijn? 2. Oft deselve 

als mede de andere onroerende goederen in het inventaris uitgedrukt ook Jan Jans toebehoord 

hebben? Ende oft daaraan Pieter Hans en Grite Hanse dr als erfg van hun vader Hans Pieters ook 

part en deel hebben gehad?  (   .... 337.....) 3. Van wien de penningen so van de eigentlijke goederen 

als inboelen geprocedeerd ontvangen, en aan wat personen die weder uiitgekeerd zijn.  4. Oft ook 

ruimte gevorderd is, van degenen die penningen ontvangen hebben? Indien ja, de akten daarvan te 

recouvreren. 5 Oft meer goederen in den inventario vermeldet waren, bij Jan Jans en Ansck Obbe dr 

nagelaten. 6. In cas van adfirmatie hetselve te specificeren bij wie deselve ge.....   werden? 7. Oft de 

penningen geproduceerd van de verkochte goederen zijn geëmployeerd tot betalinge van de 

schulden bij Jan Jans nagelaten?  

 

12 november 1610. 

Mathijs van Muden, vendrich van de hopman Johan van Esters (?)   CONTRA   Mr. Douwe 

Nijenhuis, het recht hebbende van Fonger Jelgers.   In Factis. 

14 nov 1610. 

Steven Stevens voor hem en voor Claas Stevens zijn broeder.   Req. CONTRA Steven Dirks en 

Cornelis Willems voor haar en vanwege hun zusters;  gecondemneerde en gerequireerden.  

.... de gedane oppositie kosteloos en schadeloos af te doen..... 

 

Jets Syurdts de teg. huisvrouw van Luitien Jans, met consent;   CONTRA   Holdu Eelke dr; in 

Gerrijp (?) wed van Dwe  Mintses, voor haar en de kinderen.   HET HOFF doet te niete het vonnis 

van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende cond de geapp originaal aan de appellant 

te betalen 50 g.gld  .... etc.... 

338. 

15 nov 1610. 

Hoecke Uutses Req.  CONTRA   Hans Joachims en Lyuwe Wopkes.  In Factis peremptoir binnen 

een  maand. 

Doorgehaald: Tseetse Broers en Broer Tyamkes als cur voor Gr... Pope de erfg v. Auke Ewes... 

16 nov 1610. 

Oedske Folkerds wed van Gyelt Emkes in de Drachten;   CONTRA    Minnerd Emkes voor hem en 

als voormr over Luitien Lyubkes en Minne ales als man en voogd van Syouck Lyubkes zijn e.h. als 

erfg van Lyubke Eintis hun resp broeder en vader.   HET HOFF verklaart de vierdepart van drie 

R....  doorgaande landen venen en bomen daarop staande en adproberende vandien de impt 

gehypothekeerd ? te zijn en cond de ged de impt te relaxeren en te laten volgen om daaruit te 

bekomen ......... pag 339 ........  de helft der kooppennigen der halve zate, en de vierdepart der 

huizinge te Oostermeer de impt toebehoord hebbende; en bij Gyelt Emkes haar overleden man, 

verkoft, oft andersins te betalen de vs halve kooppenningen, verklarende de impt tot meer niet 

ontvangbaar. 

 

17 nov 1610. 

Gertien Janke dr e.h van Allard Pieters, geass met deselve.   CONTRA     Gerben Dyurres, burger in 

Dokkum.   HET HOFF veklaart het slot van de rekening executabel, cond de gedaagde in het 

houden en hoeden van de kosten.  

19 nov 1610.     

Sibrand van Waltha u.n.v Jfr Tseets van Holdingha, zijn huisvrouw, las mede erfg van Tyard van 

Holdingha haar vader als proc hebbende van de andere erfg. Van Botte Holdingha en en Idsart 

Rengers het recht hebbende van Menne holdingha's erfgenamen, c.d.r onder verband van goederen. 

CONTRA Jfr Susanna van Meckmans, als erfg van wln Scipio van Meckmans haar vader en 

Jelger van Feitsma als cur over Hessel van Meckmans mede erfg van de va Scipio. 

340. 

Wigle Rutgers als man en voogd van Jfr Elisabeth Ockingha zijn e.h.;  CONTRA   Jan Simons 

vanwege zijn huisvrouw; HET HOFF  cond de ged te gedogen dat de getuigen in de Reqt's eis 

verhaald bij de commissaris werde verhoord, mits dat in het vorderen van den processe daarop gelet 
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zal worden, ... 

20 nov 1610. 

Haring Pieters c.s.; als armvoogden in de gebuurte? Joure?   CONTRA Mr Folkerd Ockes 

Broersma, mede rechter en adsessor van Haskerland.    

HET HOFF cond de gedaagde om de imt te betalen 200 c.gld; en bovendien te laen volgen de vier 

huizen en de halve huizinge ten libelle aangewezen, alle met schaden en interssen, bij de impt door 

het ontberen vandie gehad en geleden....  ; en te relaxeren, mitsgaders in de kosten van den 

processe, en nopens de impt verder eis te compareren voor de commissaris van den Hove; POINCT: 

1. Oft de gedaagde de distributie van de anderhalve broden aan de armen een jaar lang voor zijn 

deur heeft gedaan.... 

341. 

Ige Sickema als voogd van Waeb Ebis (?) zijn huisvrouw  CONTRA Taecke van Aylwa, 

grietman van Ferwerderadeel.   ....niet ontvangbaar..... 

 

Harent Henricks, mede raad ter admiraliteit te Dokkum,   CONTRA Joost Jukes als man en 

voogd van Aeltien Arens zijn huisvrouw; te Nieuwebildzijl, en c.d.r voor de mede erfg van Cornelis 

Liberts ?? hun oom.   Voor Runia: POINCTEN:  Te recouvreren de principale acte, van de 6e juni 

1607, van de verklaring bij Cornelis Huber(t) s  gedaan. 2. Te doen recognesceren oft anders 

verifieren de handen onder de acte stand.   3. Oft de intressen van alsulke penningen als de req. 

Harent Henricx aan Cornelis Hubers geholden waren te betalen, jaarlijks tenminste sedert de date 

van de acte. 

342. 

Jfr Rinsch van Dekema huisvrouw van Petrus de Regemortis, en Jfr Anna Catharina van Dekema 

voor haar zelf;  CONTRA   Tyalling van Botnia ged en gecontumaceerde.   HET HOFF  cond de 

ged. om de impt te laten volgen in validatie van de voorgaande somme, alle de mobile goederen des 

sterfhuis van des gedaagdes huisvrouw te Wirdum, en binnen Leeuwarden bevonden, met namen en 

wapenen van Jfr Jel Dekema wed. van Jongema, getekend bij de commissaris van den Hove, 

onverkort de impt hun recht op de andere roerlijke goederen, aks zij namaals zullen bevinden ende 

kunnen betonen bij Jfr Jel Dekema meer nagelaten.      

 

Jacob Gerrijts de Wit pachter binnen Enckhuisen, als voogd van Altien Allards dr; erfg. van His 

Freriks dr; Triumphant en van brieven van executien.... CONTRA Jel Doecke dr gedoemde, te 

Tzum, en Hette en Syurd Doecke zonen voor hen en Folkerd Syurdts, als man en voogd van Moets 

Doeckes, zijn huisvrouw, mede het recht hebbende van Jel Doecke dr haar zuster, en samen erfg 

van Ferck Doeckes, hun wln broeder, verweerders en protestanten en Dr. Otto Athonides advocaat 

voor dezen Hove koper;   HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder,.....  dat de 

koop van de landen ... nog eenmaal te proclameren .... op 11 dec a.s......   de oppositie kosteloos en 

schadeloos af te doen....  en genoegzame cautie te stellen..... 

343. 

Sake Syurds, burger en kistenmaker in Leeuwarden, als voogd van Lubbrich Claas dr zijn e.h.;  

CONTRA Griedtke Gijsberts dr wed Claas Isbrands.  .... niet bezwaard......  des, dat partijen in 

cas van scheidinge hen zullen mogen behelpen met de stukken en informatien ten processe geleverd   

 

22 nov 1610. 

Syurd Menerts van Duinen, koopman te Rotterdam, impt    CONTRA Jan Jacques Carbein....  

bewind hebber en Casper van der Tafel (houder) ? van de goederen van wijlen Jacques Sanders 

Balliam ?, ged.      HET HOFF cond. de ged om de proceduren in questie te resumeren, 

reserverende de kosten tot het intendit van de principale zake.  

 

Gerbrand Dirks zn wonend tot Britsum?,   CONTRA   Pieter Jans en Epe Jetses als voormomber 

over Botke Tyards dr.   .... niet ontvangbaar..... 

344. 

Elske Lodewijks dr te Amsterdam, als moeder en wet. voorst van haar zoon Lodewijk bij Leunis 

Engels Domberger in echte getogen, geassisteerd met Galein Domberger, en deze als het recht 
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hebbende van zijn broeders en zusters, erfg. van de vs Leunis en Neeltien Pieters dr in tijden e.l.   

CONTRA Jan Jeronimus.   Te compareren voor de commissaris:    POINCTEN:   Oft LONIS 

Engels man en vader resp is geweest van de impetrante?  2. Hoelange Lonis de huizinge op de zate 

in questie  gepossideerd en gebruikt heeft.  3. Wanneer Lonis uit deze landen en van de vs zate 

vertrokken is, n waarom?.  4. Waar hij hem sedert heeft onthouden,  6 Hoe oud zijn de kinderen bij 

zijn overlijden geweest?  7. Bij wien na het vertreck van Lonis de huizinge ende ontruiminge in 

questie, eerst is aange...... ende door wat titule?  8. En wie sedert meer op Oud Stoltingh  gewoond 

hebben.  9. Oft Lonis goederen ook geconfiskeerd zijn geweest.   

345.   

26 nov 1610. 

Sipke Hilles Req;   CONTRA Epo Jakobs Jukama;   In Factis. 

 

Gatse Pieters te Worckum als man en voogd van Taed Sicke dr zijn e.h.; en c.d.r onder verband van 

goederen.   CONTRA Reinsch Sickes wed van IM Syurdts    IN Factis. 

 

Henrick de Haan als universeel erfg van Robert de Haen en Magdalena Lelis ? (Laes?)    CONTRA 

Jfr Helena van Sickema wed dr Doco van Wyaaerda, in leven Rd ord.     In Factis. 

 

Susanna Peters  wed van Franchois Montanus,   CONTRA   Douwe van Hettingha, voor hem en 

vanw Jfr Atke van Offenhuizen,   .......  en Barthold van Douma.   In Factis. 

345.  

Wigle Bugers als v.v Jfr Lijsbeth van Ockingha, zijn huisvrouw en geresumeerd de proceduren, bij 

dr Syds Popma haar gewezen curator.    CONTRA Jurien Pibes gedaagde.   HET HOFF tauxerende 

de fruchten, profijten en emolumenten sampt schaden etc op 155 g.gld  en 31 g.gld en ord dat de 

executie tot dien zomme zijn vooertgang zal hebben. 

 

Sipke Gossis appellant;   CONTRA  Tet Lyubbe dr wed van Johannes Agricola in leven Grietman 

van Aengwirden;   ....niet bezwaard...... 

27 nov 1610. 

Tyerck Hannes als echte man van Syu Buwe dr  en c.d.r onder hypt van goederen;  Marten Hilles, 

cur over de vs Syu.    In Factis. 

 

Evo Eissma als cesie hebbende van Wibrant  (vlek) Jans? en c.d.r. voor Trijn Pieters zijn e.h.;  

CONTRA     Syurds Kempis. en voor Taedts zijn huisvrouw.    ....te namptificeren   23 c.gld. 

27 nov 1610. 

Jan Grovenstins en Idsert Gr.   Grietman van Menaldumadeel, gebroeders, voor hun en als het recht 

verkregen hebben van de crediteuren van Idsert van Grovenstins hun vader.    CONTRA 

Claas Simons en mr Cornelis Nauta, nomine Franske en Jouck Pieters.   .... niet ontvangbaar..... 

 

De vorige gedaagden    CONTRA Idsart van Grovenstins alleen.   HET HOFF tauxerende de 

interessen van de driehonderd vijftig g.gld ten libelle verhaald tot meije 1609 verschenen tot 213 

g.glf 26 strs en 3 penningen cond de ged deze de impt te betalen.    

 

Edsart van Grovenstins, grtm v. Menaldumadeel, vor hem en voor Johan van Grovenstins domheer 

te Utrecht, Jfr Gratiana van Holdingha, wed van Frederic van Grovenstins, nu e.h. Van Jr Hugo 

Ruisch Raad ord in den hove van Utrecht;   CONTRA   Claas Simons nom. de erfg van Hylck 

Oenthiema.   In Factis. 

348   28 nov 1610. 

Pieter Teetlum, nom uxoris CONTRA   Dr. Sixtus Peima, advocaat, .... onder ede van calumnia te 

antwoorden..... 

 

Jan van Grovenstins, domheer te Utrecht, en Edsart, grtm v. Menaldumadeel; voor haar en voor de 

andere crediteuren van Wijbe van Grovenstins hun vader.  CONTRA    Claas Simons, en Mr 

Cornelis Nauta nom. Polman en erfg van Hylck Oenthiema.     IN Factis. 
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Edsart v.Grovenstins Grtm van Menaldumadeel; c.d.r voor Johan van Grovenstins te Utrecht en Jfr 

Gratiana van Holdingha, wed Frederic Grovenstins.   Als erfg van wln Jfr Johanna Bartet ?? hun 

moeder,    CONTRA Claas Simons, Cornelis Nauta, nom ux en erfg van wln Hylck Oenthiema.  In 

Factis. 

349. 

Jarich van Ockingha als man en voogd van Hylck van Ockingha, Req.  CONTRA  Sicke van 

Cammingha, als vader en leg adm. an Taecke de jonge, zijn zoon bij Fed van Ockingha, zijn wln 

huisvrouw, Gerrolt van Camminga als man en voogd van Jfr Catharina van Ockingha; zijn e.h. en 

Hessel Raas van Vervou als man en voogd van Jfr Syouck van Ockingha.      IN Factis. 

3 dec 1610. 

Sibrand Edes Feitema, burger in Harlingen, en Syurd Henricx in Franeker,   CONTRA    Bauck, Jan 

Frans wed te Franeker, (deel doorgehaald)   HET HOFF cond de ged om de impt te betalen de helfte 

van 800 C.gld; sedert den 20 dec 1607 verschenen. En nog te verschijnen, onverkort de impetrant 

zijn recht aangaande de andee helfte, ende Anna Jans dr haar recht nopens de 100 c.gld; ten 

processe gemeldet....    

 

Hans van Campen,    CONTRA Clara Gelis huisvrouw van Johan van Langenberg gereq.    

HET HOFF cond de geapp. Om de Req. De ponge wijns schadeloos te restitueren en te laten volgen 

en om reden compenseert de kosten.    

350.   4 dec 1610. 

Douwe Bouwes in Smallinger Opeinde,  impt   CONTRA Jan Berends.    ... rejekteert de exceptie 

en peremptoir te antwoorden...... 

 

Lywe van Jukama en Gerrijt van Wijtsma, impt van brieven van mainctenu,   CONTRA   Aeltsen 

Nannes;   .... rejekteert de exceptie en cond de ged om in cas van mainctenu te procederen 

 

Sake Ritskes te Dokkum, impt     CONTRA     Johannes Nicolai, Dienaar des Godd. Woords te 

Dokkum, als geauth cur over Syucke Focke dr; zijn stiefkind, en vanwege Trijnke Jeppema, moeder 

van de vs Syukes, vervangende haar, minderjarig zijnde.   .... niet ontvangbaar.......... 

 

Tyalke van Sickingha,  ged CONTRA Johannes Willems en Johannes Bauckes    

Het HOFF cond de geappeleerde te gehengen en te gedogen dat Solke Minnerds werde verhoord.... 

351.   

5 dec 1610. 

Ocke en Auke Johannes zonen als erfg van Johannes Ockes hun vader, bij Wobbel Delmenhorst 

hun moeder in echte getogen;  CONTRA   Jacob Pieters Hooglander te Sneek, en Coert Nederhoff 

binnen Leeuwarden,  als voogd van Jelke Pieters Hooglander zijn huisvrouw en mede erfg van 

Anna Hooglander hun moeder en voor de andere erfg.     HET HOFFF cond de gedaagde de 

impetrant om te restitueren te laten volgen de 10 pm lands; met fruchten etc...; des dat de impt bij 

de relaxatie de gedaagde terug al betalen de kooppenningen die de gedaagde betonen zullen wijlen 

Anna vs hun moeder voor de landen betaald te hebben, met de kosten over de verkopinge gevallen 

onverkort gedaagdes recht neffens de helfte der interessen van de Cooppenningen; en reservernde 

hun recht jegens nieuwe instantie. ... en voorts de impt niet ontvangbaar.  

 

Ocke en Aucke Johannes zonen als erfg van Johannes Ockes, hun vader bij Wobbel van 

Delmenhorst    CONTRA  Peter Kistmaker, als voogd van Magdalena staas, zijn huisvrouw en 

Hans Jans als last hebbende van Teleman (Tielman?) Staas.   HET HOFF  cond de gedaagde om de 

impetrant de andere helfte van de twee huizen staande op de Nieuwe Stad binnen Sneek staande, te 

laten volgen en te restitueren met de fruchten etc.... en verklaart de impt met betrekking tot de 

geëiste drie pm land niet ontvangbaar; onverkort diens recht neffens de 4 ½ pm volgens gedaagdes 

verklaringe.  In het 25e artikel op de pioncten van Offitie ingebracht; .......   ende aangaande de 5 ½ 

pm voor de commisaris die henlieden alsnog zal verenigen.....    

352. 
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Ocke en Aucke Johannes zonen als voren    CONTRA   Hein Jetses te Sneek;  Het Hoff cond de 

ged om de huizinge op het Kleinzand de impt te relaxeren en restitueren met de fruchten etc.... 

onverkort de verschoten penningen van gedaagde ter zake van reparatien, en mede neffens de 

obligatie op Jelle Minnes ter somma van 45 g.gld; met visitatie bij de gedaagde, in zijn deductie op 

de poincten overgeleverd.   En compenseert de kosten.  MEMORIE:  Nota, dat in voorgaande zaken 

alleen wordt recht gedaan, in possessio, en de gedaagde en anderen de huizinge in proprio (?) in hen 

geheel gelaten, zo dat daar namaals actie over mach worden gementioneerd. 

 

Foekel Wouters, wed Claas Tiara, burgeresse in Leeuwarden;   CONTRA    Pieter en Theotardus 

Tiara Het HOFF cond de ged?  Om de req. ? bij pervijzie, tot ondrehold van ijder harer zonen ? 

jaarlijks te doen hebben 74 C. gld; en tot onderhold van ijder harer dochters 64. gelijke guldens,en 

dat bij hete vierendeel van het jaar telken ¼ deel.  En om redenen compenseert de kosten.  

 

Jacob Binkes tot Staveren triumphant,   CONTRA  Tyard Fons..... voor de commissaris:  

POINCTEN: 1. Oft Doecke Fons de ordre anno 1533 oock enige andere kinderen als Lyuwe, His en 

Anna gehadt heeft.   2. Indien niet, oft dezelfde kinderen in echte geprocreerd of naderhand op 

enigerlei maniere gelegitimeerd zijn, geweest, en het bescheid indien daar van enich is te 

recouvreren.   

353. 

Dr Feije Gakema (Galema- Gaikema??) als erfg van Bauke Feyes, en Lam Harmens zijn ouders.   

CONTRA   Gale Sickes te Driesum.  In Factis, peremptoir te antwoorden.... 

 

Mr. Jacob van Campen voor hem en vanwege Jan Langenberg,  req.   CONTRA   Jfr Catharina 

Coenes,    HET HOFF cond partijen voor zo ver in  hun is te gehengen en te gedogen dat de req. uit 

de penningen staande onder Harixma Rd Ord. en opgekomen van de huisraden en mobile goederen, 

van Henrick Demminckhoff en zijn huisvrouw, voor aff lichte en ontvange de somma van 44 c.gld; 

8 st. en voor de rest niet ontvangbaar.  

7dec 1610. 

Sipke Hilles   CONTRA    Epo Jacobs   .... ontzegt de req zijn verzoeken.... reserverende de 

kosten.... 

 

Claas Martens als cessie hebbend van Sipke Tyards dr en Trijn Harmens,   applt.    CONTRA 

Sibe Laurens en Barteld Roleffs  en intervenierende voor Lyuwes Lamberts (Lambets). IN Factis. 

354. 

Bennerd Douwes, geassisteerd met Douwe Bennerds zijn vader    CONTRA    Jetse Piers voor hem 

zelven en nom filia.   ... dat de ged's dochter zal antwoorden onder de ede van calumnia.........  

 

Tijs Henricx voor zich en als vader en wett. voorst van zijn kinderen bij Jelke Claas dr en Popke 

Folkerds, en Jan Wouters nom ux.;  Triumphant    CONTRA Remmeren Claas voor hem en als 

voogd van Aelke Claas dr zijn huisvrouw, en c.d.r.    IN factis binne 3 maanden peremptoir. 

 

Douwe Jeltis, CONTRA Rixt Renick de  geass met haar man(?)    .... tien dagen om haar produktie 

te mogen doen, cond. niettemin de requiranten in de kosten van het proces.    

 

Galein Domberger   CONTRA   Gommert Harmens,   ... ontzegt de req. zijn verzoek.... 

355. 

Tseetse   ..??..... en Broer Tyamkes te samen curatores, over Graets Poppe dr; moeder en erfg van 

wijlen Aucke Ewes.   Triumphant.  CONTRA    Sibbel Agge dr.   ... te compareren voor de 

Commisaris die hen zal verenigen op zeker POINCTEN : 1. Wat aandeel van de huizinge en de 

plaatse voor de helfte in questie en volgende des deurwaarders besognen  verkoft, staande en 

gelegen op de Joure, heeft toegekomen Dyeuck Douwe dr; zuster van Agge Douwes, van de 

opposant;  2. Oft de gecondemneerde Ins Heere dr verkregen heeft de vs aandeel, hebbende 

toegekomen Dyeuck Douwe dr; van haar zelfs of van haar erfgenamen, ende oft zij,Ints die 

verkregen heeft, voor haar zelfs of voor haar dochter Sibbel Agges, oft anders, in wat qualiteit; ende 
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wanneer, door wat titulis of handel voor wat somme en in wiens bijwezen, te recouvreren het 

bescheid daaraff zijnde.  3. Oft Ints Here dr heeft Auck en Aal , dr. van Dyeuck uitgekocht oft 

voldaan heeft in het geheel oft voor een deel, nopens de goederen van de gemelte Auck en Aal, van 

haar bestemoeder Aal Douwes aangeërfd; waarin alsulke goederen bestonden, in geld of andere 

moblen of mobile goederen. In wat voegen zullende de uitkoop ende voldade geschied mag zijn, 

voor wat somme gelds, wanneer en in wiens presentie? Ook te recouvreren de bescheiden....4.  Oft 

Ints Here dr verkregen heeft Romck Agge dr aandeel, zuster van Sibbel Agges, toegekomen 

hebbende van de gedachte huizinge; in wat qualitiet, van wien, van Rinck(?) of haar erfgenamen of 

haar voormonden, door wat titule voor wat somme, wanneer en in wiens presentie?  En te 

recouvreren bescheid...  5. Oft Ints Here dr geen goederen aan haar dochter Sibbel Agges 

uitgehylckt heeft mede gegeven, ende haar vaders goederen in het geheel, oft voor een deel, in 

wiens presentie etc..... ende   (.........pag 356......) mede hieraff recouvreren de bscheiden.  6. Oft 

Sibbel Aggs haar moeder Ints Here dr met proces heeft aangesproken om haar vaders aandeel, ende 

om olde moeders goederen.   Te recouvreren alsulke proceduren.   

 

Berend Egberts en Trijn Jans e.l.  te Beetsterzwaag,    CONTRA    Jan Heres en Ebel Lucas.    

Ontzegt de requirant zijn verzoek........    

 

5 dec 1610. 

Tincke Oenema,   CONTRA Rienck Dekema,  .... Ontzegt de requirant zijn verzoek. 

 

Claas Martens in Dockum als toezichter van Marij Jans dr zijn broeders kind, wonende te 

Enkhuizen; CONTRA    Tyebbe Claas te Grijpskerk.   HET HOFF verklarende de impt eigender ! 

van de 4 pm lands en 3 einsen, cond de ged om die de impt te restitueren; en te laten volgen, met de 

fruchten etc.. onder deductie van 7 g.gld jaarlijkse rente, uit de vs landen, en voorts niet 

ontvangbaar.   En cond de gedaagde in de helft van de kosten, van den processe  

357. 

Foucke Etsis te Worckum, als erfg. van Et(s)e zijn vader, en als geauthoriseerde curator van Jan 

Berends en Fouck Agge dr en in die qual erfg van Agge Ebes zijn vaders broeder, caverende de rato 

onder verband van goederen en res de proc bij Eltse Ebes gesustineerd.   CONTRA    Sibolt 

Tyebbes en Goslick Etes (Ebes?) te Langweer als volmacht van deselve dorpe. HET HOFF  cond de 

ged de impt te betalen 338 c.gld. Met de schaden en intressen;  en tot zijn vordere eis niet 

ontvangbaar.  

 

Adriaan Willems burger te Emden, als voogd van Griet Langeregge, kind van wilen (wijlen) 

Lumme Langeregge, wed van Roelff Langeregge, en in die qual enige erfg. Van Wijlen Pieter 

Hesop, van vaders zijden, impt. CONTRA Harmen en Pieter Aeldriks, Sicke F..wen als 

m.e.v. van Geyse Aeldriks; en Pieter Mathijs als man en voogd van Hil Aeldriks  ......... rejekteert de 

exceptie en peremptoir te antwoorden..... 

358. 

Hans Heres in Optwijzel, impt in conv, en ged in reconventie   CONTRA      As Lyuwe dr. wed 

Wijger Jenckis,  in de Drogeham;  voor Jukama: PONCTEN: 1. Wie de derdedeel van de zate te 

Wingeterp gekocht heeft van Trijn Engberts? En hoe duur, het koop of consentbrief te recouvreren, 

2. Wat andere goederen Trijn vs aan Heert Jacobs heeft gebracht? En wat die waard zijn geweest. 3. 

Wat de zate die Here Jacobs en Trijn Egberts gekocht heeft gekost. 4. Wat goederen Heert Jacobs 

aan Trijn Egberts gebracht heeft; 5. Wat goeden er ten tijde van Trijn's versterven geweest zijn, 6. 

Wat goederen Heert Jacobs gehad heeft, doen As Lyuwes bij hem gkomen is,  7. Te recouvreren de 

principale inventaris bij As Lyuwe wed aangegeven, van de goederen die Heert Jacobs had gehad, 

ten tijde als hij As eerstelijk bij hem quamen? Als mede doen hij, Heert gesturven is. 8. Ende voorts 

te informeren oft daar geen meer goeden roerlijck of onroerlijck gweeest zijn, als het aangeven in 

de b......    ?  9. Bij wien de schulden darinne gementioneerd zijn opgelgd, en de obligatie van dien 

te eisen. 10. Aan wien , hoe dien en in wat jaar de zate en landen c/a te Buwenclooster van Hert 

Jacobs verkocht is. 12.  Bij wiens tijden Rembruna ? zate gekocht is, en het coopbrief van dien te 

vinden.  (.......... pag 359......)  13. Wanneer het huis in Leeuwarden in Droevendal gebouwd is? 14. 
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Van  waar  de penningen en de materialen daar mede het huis geleverd is getimmerd en gekomen 

zijn. 15. Met wat peningen As Lyuwe dr de gepretendeerde schulden van Wijlen Heert Jacobs na 

zijn door betaald heeft? En op wat dach en data.?. 

10 dec 1610. 

Rinck van Dekema   CONTRA   Jfr. Haring van Roorda,   HET HOFF cond de ged de impt te 

leveren behoorlijke inventaris; van de goeden bij wln Albert van Dekema nagelaten. Ende te 

presteren causu ususfructiarum, als med te doen hebben de impt het origineel testament, mits haar 

latende copia authetique.  En compenseert de kosten. 

 

Claas Scheltes te Raard onder de clockslach van Dokkum;   CONTRA   Trinke Claas dr; wed van 

Gerke Goijtiens te Jelsum;   Het HOFF  gehoord de eed van versterking van zijn aangeven door de 

gedaagde gedaan, verklaart de impetrant niet ontvangbaar.    

 

Focke Jensma als volm van de gemeente van Pingjum,    CONTRA    Tiete Jacobs,     niet 

ontvangbaar. 

360. 

Reenck Pieter als voogd van Taets Jelte der; zijn huisvrouw en erfg van Jelte Minnerds;   CONTRA 

Peter Roeloffs secr van Ferwerderadeel;  In Factis binnen 2 maanden peremptoir.    

 

Ulbe van Ailwa als vader en leg. adm van zijn kinderen bij Rintien Osinga, en Mr. Eyso Lyklema 

als man en voogd van jfr Jel Osingha, als erfg van Sibrand van Osingha;     CONTRA   Jfr Imck van 

Dekema e.h van Haio van Scheltema en met deze geass.    .... om de impt nog uit de 6 huizen te 

laten volgen de estimatie van de huizinge staande op Feddema zate, tot Witmarsum, en van de 

seckhager?, de ruigscharne,  hecken en heckstecken zo deselve ten tijde van de afkoop van de zate 

bevonden, geweest zijn, met de schaden etc....; onder deductie van het geen tot lichtinge van de 

meijer behoort en tot vordere eisen in conv en reconventie niet ontvangbaar.. 

 

Ulbe van Ailwa in vorige qualiteit,     CONTRA    Jfr Imck van Dekema,   geass. met Haio van 

Scheltema idem;    ... om de ged aan de req, te refunderen de helft van de 100 g.gld jaarlijks staande 

de echt met Sibrand van Osingha, en Jfr Anna van Dekema; betaalt met de schaden etc....   onder 

deductie van hetgeen bevonden zal worden van Herama zate, staande ten processe, tot profijt van de 

gedachte echtelieden opgekomen te zijn. En om redenen compenseert de kosten. 

361. 

Eisabeth Pieters wed van Jaspar Pauwels,   req   CONTRA   Dominicus Taeckes als leg. adm. van 

Tonis zijn zoon bij Baaffke Pieters dr zijn huisvrouw getogen.   Ontzegt het verzoek............. 

11 dec 1610. 

Johannes Wilkes te Oenkerk,   CONTRA  Rinck Simons dr   gedaagde  IN Factis. 

 

Jfr Jetske van Beslingha    CONTRA   Mr. Regnerus Bras,   HET HOFF releveert de req. tegens alle 

schade(!) faicten ? en verloop van tijd, en cond de gereq te gehengen en te gedogen dat de 

bijgevoegde stukken bij de processe werden gevoegd, des dat de gereq. binnen 3 weken 

naastkomende daar op haar griefven perponeert ?? en cond niettemin de req in de kosten.    

 

Ane Douwes te Bolsward, als speciale last en proc. hebbende van Gerbrich Hylke dr e.h van 

Lambert Sibrands, geass met Anna Hylcke dr , huisvrouw van Joachim Gerrijts, en met hen geass. 

En Oke Sipkes als cu over Doed Hylke dr als erfg ab intestato van de goeden artikelen en 

gerechtigheden van wln Hylke Sipkes hun vader.  En Doed Andries.    CONTRA Maria Jan Vlies ? 

Wed van wilen  (.......... pag 362.........)  Hylcke Sibes te Harlingen.      HET HOFF cond de 

gerequireerde om boven de huizen en de penningen van de parten schips, bij de Requirant 

ontvangen, te laten volgen en doen hebben 177 C.gld; als ingebrachte boelgoeds penningen, 20 

gelijke guldens betaald bij Jetse Alles en 150 C.gld in het begin van het recht verschoten, gelijke 

400 gld van het varen van het verw.... halve karveel, 119 c.gld volgens de quitantien, met A,B,en C 

in des requirant's derde artikel gedaan, met alsulke penningen als de originaal requirant 's vader 

vandien huis? Termijn ontvangen heeft; in het vermogen de kwestie van den 25 juni 1608 ; Item de 
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gerechtigheid van de vierde part penningen opgenomen van de rog “lichtma?”; voorts de helft van 

ale de volgende partijen, als van alle het gereed geld in de inventarisatie gemeld tot annotatie van de 

penningen van de roglichtinge, van 220 c.gld betaald aan Jan Jacobs vracht, 100 gelijke guldens 

gedaan aan Jan Jans, vanwege Lutske Wilke dr; van 70 c. gld betaald aan Oene Melis Backer; van 

25 dito aan Claas Augustinus, alles met schaden etc....  en voorts de req. schadeloos en schuldeloos 

te ontheffen; van de schulden van Hancke......  ; het verschot van de penningen aan Rinnerd Ryurds, 

voorzover tot betaling van Harmen Brinckhuizen?? van schuld mede van dezelve echte gemaakt, 

dse gereq haar huizinge binnen Harlingen; daar waar het Groen Seepaard uithangt, met estimatie 

van al het imboel en uumboel gereedschap ... zoals bij de inventaris vertoond, en beghast 22 sept 

1595 en de 23 e der selven maand; mits dat haar de aftreckingen van de gerechte waardije van de 

imboel, uumboel en gereedschap zo die ten tijde van haar mans versterven geweest zijn; met de 

sommen van 90 en 40 c.gld; bij hem haar dochter aan  huisraad en winckel heeft ontvangen; en de 

aanbetaling... van 2 huisingen in de Bildstrate, item de penningen stande de echte betaald aan de 

...... ? van de genen der veerschippers, gelegen binnen Harlingen; uit kracht van de brieff van 14 

maart 1584; en de helft van de koopbrief....   rest nogal klein en slecht leesbaar.....    

 

Gerbentien Gerbrands dr geasisteerd met Jacob Harings resumerende hetgeen bij Regnerus Hetses 

en Pieter Kingma hun gewezene curateurs is gedaan;    CONTRA   Rennerd Douwes te Tzum.    

Deels leesbaar:  ... de schulden half en half dragen...... 

 

Hans Johans deurwaarder,   CONTRA   Douwe Hennes te Wommels;   HET HOFF taxeert het 

salaris, de vacatien en expensen ter somma van 40 C. gld.     

363. 

Johannes Martens en Mr Frans Jans  cur over Sybren Rienks,  Maike Rienks voor haar zelven en de 

proceduren hebbende van Marten Dominicus, en Cornelis Renicx zoon en Joh. Martens cur over 

Wijlen Jeb Rienks drs weeskinderen; bij Cornelis Spannenburger getogen;    CONTRA   Edsart van 

Grovenstins grtm van Menalduma deel; onder hypt van goederen geoccupeerd hebbende voor 

Laurens Brants c/ux.   HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder.....ord... dat de 

koop van de huisinge schuur en landen nog eenmaal zal worden geproclameerd,.....  op 22 jan e.k.    

 

Rieme Pama , bij consent van Sape Henricx haar an   impt    CONTRA     Aebe Allema te Collum; 

Frans Tyebbes als man en voogd van Eets Allema, Sije Allema; voor hem zelven en Tyaard 

Harmens als man en vogd van Rommes en Henri ... cus Gerardus als m.e.v van Elisabeth Rommes.   

IN Factis. 

364. 

Trijn Pieters als geauthoriseerde curatrix van Harmen Hiddes Folsgara haar zoon, impt    CONTRA 

Uulke Solkema als last hebbende van Jijg Hoitema zijn e.h zuster, en als conj. pers c.d.r.    

Het HOFF condemneert Jijg Hoitema, Harmen Hiddes Folsgare als haar echte man te volgen, ende 

bij te wonen na behoren, en onder presentatie bij de impetrant gedaan, mede so veel in haar is, 

alsodanige renten als bij het huwelijks contract van dien gedaan, mede belovet te zijn, in te brengen, 

en om redenen compenseert de kosten.  

 

Jacob Simons als gauthoriseerde curator over de geabandeerde goederen van dr. Augustinus Polman 

geasisteerd met de crediteuren....   CONTRA   Mr Claas Cornelis , secr van de Rekenkamer, 

gesuccedeeert curator in plaats van Jfr Bauck Bunghe, tutrix en oudemoeder over Auckien Polmans.    

... dat de executie van de voorg. somma haar voortgang zal hebben; mits dat de gecondemneerde bij 

het relaxeren van de landen en renten, in die gemelde somma verhaald werden. Voldaan en betaald 

zijn, competerende toe 4018 c.gld; e de kosten etc....     

 

Aarent van Aarndsma, be.....  hopman van een vendel voetknechten en Grietke Fockens e.l. 

Triumphant    CONTRA     Claas Cornelis secr van de Rekenkamer; als voogd van Itien Tadema 

zijn huisvrouw, geauth curator over Auckien Polman.     ... niet ontvangbaar..... 

12 dec 1610. 

Dr Otto swaluwe  impt CONTRA Peter Wolffs als man en voogd van Frouck Bene (Bon?) dr zijn 
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e.h.; In Factis.     

 

Pieter van Boren, wijnheer te Dordrecht,  CONTRA    Michael Swart.  Te namptificeren  500C.gld. 

 

Jacob van Loo, deurwaarder van de comptoire,   CONTRA   Arent Simons en Cornelis Jan Jobs. 

.......... te namptificeren   604 c.gld..... 

366. 

Halbe Witses als vader en voorst van zijn kinderen bij wln Jets Piers; zijn noverleden huisvrouw;  

CONTRA Idse Aggs gereduceerde;    ......  niet ontvangbaar......    

 

Mr Poppe Jellis    CONTRA    Tyard Wijbes;   voor hem en Nanne ? Pibes Aggema als landheer;   

Het HOFF verklaart de bevelen wel en tercht gedaan, ende dienvolgens cond de gedaagde om de 

fruchten daarinne gementioneerd niet te vervoeren, en die vervoerd zijn kosteloos afdoen....  

 

Simon Dirks zn bakker. op Dronrijp, als man en voogd van Auck Steffens dr zijn wijff;   CONTRA   

Henrick Allards.    HET HOFF taxerende de schade en intressen op 20 C.gld en ord dat de excutie 

van dit bedrag haar voortgang zal hebben. ... 

367. 

Jacob van Loo, deurwaarder van den comptoire CONTRA   Aert Simons en Cornelis Jobs.   .. te 

namptificeren   200 caroli gulden..... 

 

Marten Jans burger binnen Dokkum. Voor hem en onder verband van goederen en c.d.r voor zijn 

huisvrouw;  CONTRA   Mr. Douwe Agges.   IN Factis. 

 

Orck van Doyem als voormomber over Atke van Doyem naglaten weeskind van Orck van Doyem 

en Jantien van Vervou zijn huisvrouw in echte getogen.    CONTRA   Monte Rinkes te Warns.    

.......... niet ontvangbaar....... 

 

Juw Wirds ?? voor hem en voor Sibbel Henricks zijn e.h.;   CONTRA   Sape Renkes voormomber 

over de weeskinderen van Syouck Jensma en Fedke Jensma   onder verband van goederen van 

Bartel Erts (Eetes?) en Pietke Jensma.   Asl erfg. van wln Jacob Luitiens   In Factis. 

368. 

De erfg. van Stijn Pieters , wed van Douwe Kempes.    CONTRA Watse Douwes, te Leeuwarden; 

en Meinu Willems dr ab intestato erfg van Imck Willems dr; haar moeder en also mediate en 

immediate erg van Douwe Kempes  hun resp vader en bestevader; en zij geass. Met Douwe Douwes 

haar man; te Witmarsum.   .... de ged in hun verklaringe in het 7e artikel te volstaan..... 

 

13 december 1610. 

Uwe Wierds Tiumphant en impt   CONTRA   Rein (Rennert?) Martens exchijsmeester en Jan Jans 

tot Enkhuizen     In Factis. 

 

Pieter Sipkes, rentmeester de stede Staveren triumphant   CONTRA  Thomas Jacobs te Balck 

gecond. en Sets Repke dr ?   e.h van Wijger Harmens met zijn consent.   ... ontzegt de requirant zijn 

verzoek. 

369. 

doorgehaald; Roeloff Jans   CONTRA   Jeldert Wijbes.    

 

Johan Martens Gravius i.p.v Frans Jans geauth voormomber over de onmondige kinderen van 

wijlen Johan van Ewen ? res de proceduren.   HET HOFF cond de ged de impt te betalen 2000 

c,gld;   met schaden etc....    

370. 

Dieucke Claas dr e.h van Syurd Sipkes,    CONTRA    Jan Frans als cur over de weeskinderen van 

Dirck Hendriks in Leeuwarden; en Lijsbet Haans diens weduwe.    ....cond Lijsbeth om haar 

getuigenisse te doen.....  en Jan Frans zulks te gehengen en te gedogen.   
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Feike Wijbes en Rints Oene dr    CONTRA    Jan Jans Wederspan   IN Factis. 

 

Botte Hanckes en Bauck Foppe dr; e.l. en mede als stiefvader en -moeder van Pieter en Foppe 

Pieters,  CONTRA    Dirck Freercks en Saeck Aeltse dr;    IN Factis. 

 

Cornelis Oenes in Follega,  CONTRA   Hein Heins, als man en voogd van Dieuw Martens dr; zijn 

wijff en als last hebbende van Tet Martens zij huisvrouw zuster; en in die qual interv voor Barthel 

Annes cum uxore.    HET HOFF  doende teniet het vonisse van de Nederrechter ....   om peremptoir 

op de eis van de zaak voor de Nederrechter te antwoorden; en de zaken voor den Hove 

verzwegen....    

371. 

Jacob Sandres Balkan,   CONTRA   Thomas Jacobs   en Siurdke Siurds e.l ;   te compareren voor de 

commissaris..... poincten:  1. Wat andere specificatie ten quadrupliek overgelegd meer ge.... heeeft    

en bij wien de selve affgehandeld is.   2. Oft bij de gedaagde de brieven van obligatie daarinne 

gemeld ook weder ontvangen zijn?  3. Oft de penningen in de obligatie geroer, ook opgekomen en 

gebruikt zijn?   En aan wien.     

 

Jarich Auckes Req.    CONTRA   David van Coelen,   HET HOFF tauxerende de melioratien van de 

landen ter somma van 35 g.gld; 14 strs; en deze aan de impt te betalen....   

 

Tyerck van Helema (Hoitema?)   CONTRA    Mr Hoite Hoitema    boven de artikelen 17 en 18 in 

de presentatie gedaan niet ontvangbaar... 

372. 

Ane Wijbes voor hem zelf en ede voor de erfg. Van Mins Sipke weduwe,   CONTRA    Douwe 

van Epeman grietman, cum fratre erfg van wln Hessel van Epema.    IN Factis. 

 

Edsaert van Grovenstins en Romke Gerloffs volmachten van den dorpe Engelum,  Aleph Jetses 

ontvanger van het dorp Marssum. Als last van de ingezeten.    Voor de commissaris: POINCTEN. 

1.(Doorgehaald; te verthonen het originaal register van den jaar 1553, bij wln Focke Unia en Minne 

Sipkes gemaakt, waaraff copia met B bij de gedaagde geleverd is. 

1. (echt) Hoeveel pondematen Andries Claas zoon Ae(s)ge Ulbes en Jan Tyerks aan de impt's perck 

hebben legggende, daarop uitwaterend?  2. Ende de vs Andries daar meer heeft als 64 Aesge meer 

als 52 en Jan meer als 30 pondematen?  3. Aen wiens perck Andries, Aesge en Jan  alsook de 

voorgenoemde gebruikers en meijers respectieve zullen van den overige pondematen 

gecontribueerd hebben. 4. Voor hoeveel pondematen vorige gebruikers van bovenstande stellen na 

het olde register, waarvan in den 12e artikel drie additionale artikelen alleen mentie maken, betaald 

hebben?   5 Te recouvreren het vs register;  6 Als oock te recouvreren het original register (zie 

boven, doorgehaald) 

373. 

Trijn  Dircks wed van Cornelis Gerbrens, aan St Jacobs Parochie, voor haar en als wett voorst van 

haar kinderen, als cessie en transport hebbende van Rints Tyallings dr tot Berlicum  die actie en het 

recht had van Jan Martens;    CONTRA   Folkerd en Rommert Eerntses ; en Taecke Eerntses.  ..... te 

compareren voor de commissaris..... POINCTEN: 1. Bij wien het inventaris van de borgtochten van 

1603 , de wille van Bints Rommerts voor Jacob Eerntses tot profijt van Jan Martens en Engel 

Michiels e.l. gedaan solden hebben de notaris Hessel Foppis is aangegeven. En in wiens presentie?  

2. Oft Bints Rommerts tegnewoordig is geweest al wanneer het vs instrument van de borgtochte van 

de  bevestiget en mede ondergeschreven ende wat personen anders daar bij tegenwoordig waren; en 

waar het vs instrument is geschreven en bevestigd?  3. Oft de notaris Hessel Foppes, Bints (Rints?) 

Rommerts het instrument heeft voorgelezen, ende haar de inholden vandien heeft verklaard;  Waar, 

wanneer in in wiens presentie? 4. Uit wat oorzaken de cessie en overdracht oto 725 c.gld; verhaald 

in het instrument, van date 11 maart 1604 ten processe geëxhibreerd, is gedaan bij Rents Tyallings 

aan Cornelis Gerbrens en wat voor summa van penningen en wat daarvoor is betaald.   

14 december 1610. 
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Enne Kempes Ennema en Hotse Romkes te Sneek Req.  CONTRA  Jan Martens Gravius als cur 

over Jan I..... kinderen   en Elke Rintses     HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma 

van 100 g.gld met schaden etc.....  

374. 

Dirck Dirck zn, Gerrijt Tonis zn Harmen Berends, en Dirck Jans, als man en voogd van Allard 

(Alleid?) Harmens ? Zijn huisvrouw, Albert Pieters als man en voogd van Jantien Dirks zijn wijff; 

en Douwe Harmens als man en voogd van Stijn Dirks dr; zijn huisvrouw, en c.d.r; Anne Harmens 

voor hem en als conjuncta persona van voor zijn broeders en zusters, en Trijn Jans dr Barels 

geassisteerd met haar echte man en hem sterk makende voor Epo Jans Barels, in die qualiteit 

mediae en immediate erfg, en door scheiding en deling recht verkregen hebbende van de erfg. Van 

Pieter Henricx. Hesop.     CONTRA Bocke van Feitsma;  grtm van Collumerland; als voogd van Jfr 

Haring van  Burmania, zijn huisvrouw, en c.d.r onder verband van goederen.  HET HOFF  cond de 

gedaagde de impetrant te betalen de somma van 711 g.gld; met de schaden en intressen etc..... 

375. 

Berend Henricks burger in Leeuwarden  als vader en wett voorstander van zijn kinderen bij Lijsbeth 

van Bintum (Benthum?) in echte getogen, en c.d.r onder hypt van goederen voor de andere mede 

erfg van Pieter van Bintum   CONTRA Willem Stevens aan St Jabobs Parochie   

HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 340 C.gld met schaden en intressen  etc... 

 

Eelke Douwes in Suwolde     CONTRA    Ulbe Feddrix wonende opt Vliet  bij Leeuwarden; als 

man en voogd van Hijlke Syurds dr; Binnerd Eerts te Suwolde, als man en voogd van Anna Ulbes, 

Eltien Syurds te Bergum, voor hem en Auke Tonis als man en voogd van Elsien Mentsis,  en Ryurd 

Alles als man en voogd van Frou Mentsis alle wonende op de Triemen, onder de klokslag van 

Westergeest;  en Rienck Roeloffs wonende op het Surhuisterveen; als man en voogd van Foeck 

Mentsis dr alle erfgenaam van Uble Ublis hun vader, resp bestevader.  

HET HOFF cond de gedaagden om de eisers te betalen volgens de baar ten processe vertoond 

(......pag 376.........) te betalen 68 g.gld onder deductie van 25 gelijke guldens, voorts hun te leveren 

en te laten volgen 2 koeijen, een lutke ketel, met een swarte kiste, ende hem te laten genieten de 

halve penningen staande op of gestanden hebbende op Rintse Aebes te Gastmaburen, met schaden 

etc..... des, dat de impt wederom betalen of tot zijn laste neme de halve schulden van Claas 

Lakenman, ende Jacob Gerkes mede in de baar verhaald, en om redenen..... 

 

Cornelis Dominici wachtmeester binnen Franeker, als wett voorst van Matthijs zijn zoon, geass met 

Carolo Crantsio voor hem en onder Hypotheek van de andere collecteurs van het Leen van onze 

Lieve Vrouwe ter nood.   CONTRA    Rombert Gerloffs, als vader en leg. adm van zijn zoon Buwe 

Rommerts, beneficiant van het OLV ter Nood leen.  HET HOFF cond de ged te gehengen en te 

gedogen dat de fruchten met de annexen ten libelle genoemd werden getauxeerd, ende geliquideerd, 

dat ook voor de penningen waaraff procederende volgens de acte van 17 mei 1609. op intressen 

werden gesteld, en dat de req. ten profijte van Mathijs zijn zoon, geniete en ontfangen jaarlijks 47 

g.gld 14 strs; van deselven intressen, en de selve zo veel mogelijk uit de opkomsten van nhet leen....  

 

Syuck van Wyngie (Wunnie) te Marrum; applt    CONTRA   Jan Pieter van Mennaam,  en Trijn 

Lamberts e.l. binnen Leeuwarden.   HET HOFF doet te niete het vonnis van de Nederrechter, en 

nopens de 8 c.gld  verhaald in de specificatie; en bij nieuwe sententie recht doende   verklaart de  

impetrant originaal, hier geappelleerde voor zijn eis en conclusie jegens de appellant genomen niet 

ontvangbaaar.  En verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnisse  en cond hem in de helft van 

de kosten.  

377. 

Meinerd Suverds ? als man en voogd van Elisabeth Allards dr zijn e.h en Jacob Allards, impt  

CONTRA Cornelis Edes Feitema als vader en legitimus administrator van zijn zoon bij Maike 

Jacobs, zijn overleden huisvrouw.   In Factis. 

 

Bocke Andries zn V.....   te Grou impt    CONTRA     Eelcke Ansckes,  Steffen Ripperts, Mennerd 

en Jan Tyards (Tyurdts?) zonen in Warrega;   In Factis. 
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Mr Ocke Broersma adv. v.d Hove, oldste licentiaat van wln Mr Menno Broersma, naastebloed, en 

in die qualiteit executeur, van de laatste wille    CONTRA    Janthien Boelema huisvrouw van Jacob 

van Loo.   IN Factis. 

15 dec 1610. 

Jan Henricx appellant  CONTRA   Wijtse Wopkes te Leeuwarden,   ....rejekteert de exceptie en 

cond de ged peremptoir te antwoorden.....    

 

Egbert Jans in Oldegae, impt    CONTRA Upke Gerbrans op Dronrijp ?    IN Factis. 

378.   

17 dec 1610. 

Aeltien (Aeltzen) Saeckles te Baard, voor hem en als voorstander van zijn kinderen bij Rixt 

Hessels, zijn overleden huisvrouw. Get.    CONTRA    Bouwe Sytties en Feick Andries dr; e.l te 

Oosterend;   IN Factis.  

 

18 dec 1610. 

Ulbe van Ailwa vanwege zijn kinderen bij wln Jfr Rientien van Osinga, en mr Eysso Lyklema nom. 

Jfr Jel Osinga;    CONTRA    Jfr Imck van Dekema geass met Haio van Scheltinga...   HET HOFF  

rejekteert de exceptie, tegens de 15e en volgende artikelen genomen, en cond de gedaagde om 

daarop te antwoorden,   reserverende de kosten van de proceduren dien aangaande gevallen tot 

s'Hoff Tauxatie  en nopens de vordere poincten in factis in forma. 

 

Ocke Jans te Tjerkwerd curator over Tseetse Agges  impt   CONTRA   Ryurd Ryurds; ged  

Voor Lyklema..... geen poincten..... 

 

Barend Gruis en Pibe Heres als het recht door koop en overdracht gekregen hebbende van de 

gemene crediteuren van Claas Tsummis, Triumphant    CONTRA    Abraham Sibes en Sara e.l    

opposanten.   In factis binnen 2 maanden peremptoir.... 

379. 

Joachim Lubberts voor hem en het recht hebbende  van Gerrijt Bruchts als man een voogd Auck 

Lubbers (Lubberts?) dr ; zijn huisvrouw   Het HOFF  ord partijen te compareren voor de 

commissaris .....  POINCTEN:   1. Door wat voor titel Hans van Stade en Geese Lubberts e.l de vier 

roeden van een vierdeeel in de 3e positie gementioneerd bekomen hebben.? En van wien deselve 

affgekomen zijn?   2.  Oft de bovengenoemde Geese niet een zuster is van de Impetrant?  3. Oft de 

questieuze twee roeden min twee voeten des impt wijlen vaders van zijn broeders zonen oft iemand 

anders aengesturven zijn, dan oft ie bij hem aangekocht zijn? 4. Ende reste die hem aangesturven 

zijn, voor een deel of in het geheel? 5.  Indien Ja, wat zij ten tijde van hun versterven dairaff heeft 

nagelaten, het zij zulks voor een deel hetzij voor het geheel?  6.  Hoeveel kinderen des impt vader 

nagelaten heeft?   7. Hoe oud des impt zuster Auck Lubberts, anno 1585 geweest is.  

 

Gerbentien Gerbrands geass. Met Jacob Harings haar man, resumerende hetgeen bij Regnerus 

Hotses en Peter Kingema gdeaan is, Triumphanten;    CONTRA    Rennerd Douwes, ged en 

opposant.    ....voor de Commissaris.....POINCTEN : 1 Wat lasten en schulden Inte Harings heeft?  

2.  Oft hij Inte Harings ook met een of meer borgtochten zijn goederen heeft bezwaard, voor, of 

naderhants?  3.  Ende oft de gedaagden van de vs Inte niettegenstaande enige borgtochte al evenveel 

? Genoegzaam zijn voor de opposite ? Artikelen of pretensien?   

 

380. Feddrick van Vervou te Franeker,   CONTRA   Dr Sibrandus Lubberti professor in de 

Godheit(!) binnen Franeker voor hem en zijn vrouw Trijnke van Oosterzee;   .... niet 

ontvangbaaar..... niettegenstaande de impt zijn recht op de halve muur om op deselve zijn gebouw 

lijn- ende loodrecht van beneden tot boven te mogen opbouwen, en voltrekken, en om redenen 

compenseert de kosten.  

 

JanJacobs als voormomber over Dirck Jans Bout, als erfg van Haring Jans dr zijn moeder en Haring 
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zijn zuster. (2x)  CONTRA    Aelke en Jacobine Dirks   drs als vor de vierdepart erfg van haar 

moeder.    IN Factis, binnen 6 weken peremptoir. 

 

Ocke en Aucke Johannes zonen als erfg van Johannes Ockes, hun vader en Wobbel van 

Delmenhorst  hun moeder.    CONTRA Anna ! Simons zn nom libr. intervnierende voor Sytse 

Bockes zijn meijer.   .......... niet ontvangbaar..... 

381. 

Jfr Clementia van Hoitema wed van Wln Dr. Igraem van Achelen President in de Grote Raad te 

Mechelen, in haar eigen name, en mede in aanzien van haar ingebrachte penningen, door scheidinge 

het recht hebbende van de erfg. wijlen haar man, en voor Jfr Ida van Achelen haar dochter, als het 

recht hebbende van alle de goederen hier te lande...   Impt en Triumphant.   CONTRA 

Roland van Achelen ged en gecondemneerde.    HET HOFF verklaart de gedaagde met zijn gedane 

presentatie te mogen volstaan....   

 

Dr. Focke Feickens als voormomber over Jan, Feike  en Cornelis wln Alle Feikens zonen en Talke 

Peters dr e.h van Adriaan van der Chijs te Sneek, geasss met dezelve.   CONTRA   Homme Watses, 

leidekker te Franeker.    HET HOFF gezien de citatien en houdende de overgelegde  oblibaer!! voor 

bekend cond de ged de impt te betalen 32 C.gld 10 str onder deductie van 19 c.gld 10 strs met de 

schaden en interesse.....   

 

Deselve Impetrant   CONTRA Jacob Sibes in Bandsterschantse....    HET HOFF gezien de 

citatien cond de ged de impt te betalen 18 c.gld 1 str.   met de schaden en interessen   

 

Lidu Jouke dr vor haar en als moeder en voorstander van haar kinderen bij wln Pieter Pieters 

getogen;  impt     CONTRA   Obbe Sickes te Harlingen.   HET HOFF gezien de citatien cond de 

ged de impt te betalen 22 c.gld 10 strs.    Met schaden etc.....   

382. 

Aris Barends binnen Hooren (HOORN)   CONTRA   Jan Willems en Hil Pieters dr e.l wonend aan 

Munnickezijl.   HET HOFF gezien de citatien en houdende de overgelegde obligatien voor bekend 

d.d. 29 dec 1609, cond de ged de impt te betalen 143. c.gld..... 

 

Dr. Dominicus Strugelius adv. Voor dezen Hove, als cessie hebbende van Jan Pieters, en de rato 

caverende voor Rixt Jacobs dr  CONTRA    Lenerd Jelis aan St Anna Parochie.   .... gezien de 

citatien...en de obligatie d.d. 19 sept 1609 cond de ged de impt te betalen 25 c.gld met de schaden... 

 

Cornelis Melis, burger in Leeuwarden    CONTRA    Pier Lolckes en Bauck Jelke dr e.l te Goinga;    

IN Factis voor alle dilay .... 

 

Maike Christophori(us)? Voor haar en mede als moeder en voorstander over Hans Piraet (?) de 

jonge, en Mr. Cornelis Nauta als cur lit over deselve Hans   impt.    CONTRA 

Wigle Bugers als man en voogd van Jfr Elisabeth van Ockingha  in die qual erfg van Jfr His van 

Heringha,   ..... rejekteert    de exceptie en peremptoir te antwoorden..... 

383. 

Pieter Hotses tot Hemelum, als vader en voorst van Wibrand Pieters zijn zoon, impt   CONTRA   

Lyuwe Poppes,    IN FACTIS,   

  

Marten Jans in de roskam te Leeuwarden;  CONTRA   Olferd Heres en Hylck, Willem Bartels  

wed. gedaagden;   IN Factis. 

 

Luitien Hotse dr  req.    CONTRA     Tonis Jans  gereq.    HET HOFF  releverende de req. tegens 

verloop van tijd, gunt hen alsnog de tijd van een maand om haar productie te mogen doen....    

 

Dirck Dircks Triumphant;    CONTRA   Dirck Alberts   ged. en opposant;   In Factis. 
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Tjaard van Ailwa grietman van Dantumadeel ratione offici    CONTRA    Gabbe Frans en Pieter 

Claas als volmachten van den dorp Janum comparerende voor de kerkvoogdij aldaar;   gereq en 

excipienten.  HET HOFF  rejekteert de exceptie en cond de ged peremptoir te antwoorden  

reserverende de kosten tot het uiteinde van de principale zaak.    

Begonnen  2 jan 2007 

uit 27 jan ;  

1e correktie 12 feb 2007. 

2e corr  2 mei 2008. 

3e corr 17 mei a.v.  
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Hof 16485    vroeger WW6 

Omdat  de betreffende Quaclap niet meer bestaat. 

 

LEESWIJZER. 

Dit boek heb ik genomen als vervanger van de Quaclap, dus het YY nummer van dit jaar.  Die van 

het jaar 1611 is namelijk niet bewaard gebleven. Dus heb ik me gewend tot het wel bewaard 

gebleven  boek met de Siviele Sententies.   

Voorafgaande aan de sententies bevat dit boek eerst  80 pagina's, nogal compact geschreven, die 

ook losse en interlocutaire zaken bevatten, die vooruit geschoven werden naar volgende zittingen, 

en die geen relatie hebben met de nummering van de “volledige sententies”,  of met de originele 

volgorde waarin de zaken zijn ingeschreven. Ze volgen overigens ook niet de quaclappen. Want die 

geven voorlopige en definitieve uitspraken. Dit voorafgaande katern met losse,  maar wel in 

volgorde afgehandelde zaken is dermate onduidelijk geschreven, dat ik er niet aan begonnen ben, 

het werk moet ook leuk blijven.   

 

De uitspraken tussen partijen beginnen op pagina 81. 

De nummering der zaken is niet opeenvolgend.  

Hier is de in het boek gebruikte volgorde genomen. 

Wegens een maar zeer partiële latere nummering, om onbepaalde aantallen bladzijden vindt, men 

zo nu en dan een nummer, het gaat niet een per tiental, was terug bladeren zo lastig dat ik maar 

besloten heb de volgorde waarin de zaken hebben gediend aan te houden. Achter elke zaak werd het 

nummer van de zitting bijgevoegd. Voor verklaring der termen zie Mevr. Hempenius van Dijk; 

Procesgids Hof van Friesland. Waarbij nog twee termen die hier wel voorkomen worden daar niet 

zijn opgenomen. Zoals men hoger beroep kon aantekenen tegen uitspraken van de Nedergerechten, 

onder de naam appellant en geappelleerde  was dat ook mogelijk in een ander geval. Namelijk 

wanneer partijen zich bezwaard voelden door een uitspraak die door drie zoenslieden was 

overeengekomen. De partijen heten dan Requirant en Requireerde. Het stuk dat daarvan werd 

opgemaakt heette baar, en de voorzitter van de drie zoenslieden heette overman.  

 

 

EERSTE ZITTING. 

Sententien gepronceerd op 31 januari zestienhonderd elf, ( 1611) 

1. (=zaak 1.)  Zitting 1 

Elisabeth Mathijs Willems, huisvrouw van Rippert Aenckes req CONTRA Dr Henricus 

Gualtheri. Als curator van Jan Ryeurds zoon.         Van  schattinge van reparatie en grondpachten te 

betalen 463c.gl en 6 strs. 

2.  Zitting 1 

Fedde van Jaersma tot Holwerd recht hebbende door testament van Juffr. Saeck van Burmania,  

CONTRA Tet van Douma e.h van Syds van Botnia; .......  voor van den Sande Rd Ord. binnen een 

maand naastkomende. 

3.  Zitting 1 

Mathijss van Muijden hopman onder Johan van Eesinga,  CONTRA  Grietman Jan Aeuckes als 

voorst. van Grietie zijn dochter  .. in de winter in de stad Sloten in Garnizoen had gelegen.... 

gesolliciteert te echte....   verklaart de impt. niet ontvangbaar. 

7. Zitting 1 

Epo van Heenstra    CONTRA  Taco van Heemstra en Jfr Jelts Buunga, e.l. te Nijkerk, en mr 

R. Bras voor Johannes Willems vanwege Aaf Jans zijn echte huisvrouw;   te compareren 

voor de commissaris van den Hove die hen zal verstaan en verenigen.......... 

4.  Zitting 1 

Jacob van Loo Deurwaarder van den comptoire,   CONTRA Martien Boiens wed Jan Cornelis 

Alberts voor haar en als wettige voorstander van haar kinderen....  het Hoff verklaart de impetrant 

niet ontvangbaar.  

8.Zitting 1 

Ids Rompckes te Teroele,  CONTRA  Hans Hendris tot Iskenhuizen. Gesterkt met Ryurdt 



831  

Bants zijn landheer,   over een zandbank in de Iskenhuister meer, die bij droge tijden het varen 

onmogelijk maakt.....  niet ontvangbaar.... 

16.  Zitting 1 

Theodoretus Tiara als geprefereerde crediteur van wl Gatze Piers en Syds Simons dr , in tijden e.l 

het recht hebbende van Theus Peters in zijn qlt en Siju Inte dr als mede crediteuren,  

CONTRA 

Holle Syuerds als last hebbende van het merendeel van de crediteuren van Gatze Piers en zijn e.h te 

Blije;   ..te compareren voor Hillama..... 

10.  Zitting 1 

Aucke Reins dr req;  CONTRA Thonis Jans.   Over een huwelijks aanzoek...... met een 

trouwpenninck in golde ofte per arrsam(?) is geconfirmeert.     HET HOFF ord. Gereq zijn trouwen 

behoorlijk te laten solemniseren en haar als zijn echte huisvrouw aan te nemen en te houden.  

11.  Zitting 1 

Aene en Ulbe Andries beide te Arum,   CONTRA Wybe Siercks zn te Witmarsum. 

 Verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

12.  Zitting 1 

Cornelis van Aengium reducent CONTRA Wtze Reiners, metselaar  

HET HOFF bij nieuwe sententie recht doende ... condemneert de gereduceerde na afftochte van 20 

c.gld en 3.12 strs in een ander parcheel, de reducent te betalen 145 c.gld 9 strs.  

14.  Zitting 1 

Coert Jarichs als cur over het weeskind van Sibrich Freriks bij Frerik Idzarts geprocreerd; en mede 

voor Gabbe Eemkes zijn mede curator; CONTRA Geert Dingle dr de wed van wln Idzart 

Willems ... dat Idzart Willems der kinderen bestevaar had zekere testament achtergelaten.....  

niet ontvangbaar. 

-- 1e  ( intendit)  Zitting 1 

Dr albrt Monnickhuijs  CONTRA Meinert Sanes (Sannes?)  

der schoolmeester penningen schuldig    te Harlingen.....Te betalen 40 c.glkd 12 strs met schaden en 

interessen... 

-- 2e  (intendit)  Zitting 1 

Pieter Jans, burgen en biersteker binnen Leeuwarden;  CONTRA Sijger Bockes te Sneek,  

versteekt hem van alle exceptien, houdt de obligatie 27 mei 1608 voor bekend, en de impt te betalen 

25 g.gld;  

6.  Zitting 1 

Sicke Eepes Hellinga als curator over Afke Douwes,   CONTRA Pieter Jans te Hempens.  

De ged aan de impt te betalen 74 g.gld  

17.  Zitting 1 

Juffr Susanna van Meckmans, wed van Horion,  CONTRA. Helena van Staeckenbroeck e.h 

van Frederick van Horion   ..om de verkopinge der landen costeloos en schadeloos of te 

doen..... 

19.  Zitting 1 

Lambertus Adriani, notaris en proc. post. te Leeuwarden, als cur over de geabandonneerde goederen 

Rippert de Berts, en zijn huisvrouwe,   CONTRA  Willem van Viersen en Jan Sioerds burger te 

Leeuwarden.   ..om de obligatiebrieve in questie in hande te stellen van de Commissaris. 

(intendit)  Zitting 1 

Claes willems  CONTRA  Jan Bockes. 

Over de koop van 5 lammeren...    de overgelechte obligatie voor bekend en te betalen 30 g.gld met 

interessen etc. 

20.  Zitting 1 

Eesck Hayema te Surhuizum geintervenieerd hebbende voor Aeb(l)e Jacobs Meulenaar aldaar; 

CONTRA Hendrickien Steevens wed wln mr. Lambert Lucas, en Hans Dirks vanwege zijn 

huisvrouwe te Enckhuizen.     HET HOFF........ verklaart Hendrickien Steevens niet 

ontvankelijk, en veroordeelt haar in de kosten 

--   3e (intendit)  Zitting 1 

Egbert Carstes Reenema  burger en backer binnen Leeuwarden,   CONTRA  
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Michiel Frans op de Leye,     de ged. de impt. te betalen 33 g.gld en 15 str. 

(ongenummerd als ante gedaan) 

Elisabeth Matthijs Willems  CONTRA     Dr. Henricus Gualtheri. 

HET HOFF cond. de gerequireerde te gedogen ... ter saeke van de schattinge reparatie en 

grondpachten werde gededuceerd 363 cgld 6 str en 8 penningen.  

22.  Zitting 1 

Hette Piers Palsma te Beetgum voor hem en als het recht hebbende van Siucke en Botke Piers, zijn 

zusters,  CONTRA Gerrijt Gijsberts en Jyldert Heere dr e.l te Sneek.   

... de impt te betalen 189 g.gld van  de floreen, als reste van de meerdere somme,  

15.  Zitting 1 

Brecht Sicke dr e.h van Taecke Tiebbes te Schraard, en Sydts Taecke dr e.h van Melchior Johannes 

op het Miedeland (?)  en het recht verkregen hebbende van Eepe Goitiens te Wommels en Pieter (?) 

Taecks te Schraard.   CONTRA Idts Baeuckes ten andere zijden. 

Over grond van het weeshuis te Harlingen.... HET HOFF doet het vonnisse van de Nederrechter te 

niet en bij nieuwe sententie verklaart de geappelleerde niet ontvangbaar. En compenseert de kosten.  

9.  Zitting 1 

Adriaan Cornelis Cuijck  CONTRA    Jan Tyerks aan St Anna Parochie; als conj pers voor de 

mede erfg van zijn vader Tyerck Jans; en Claes Heres ter anderen zijden. 

HET HOFF  ontzegt de req. zijn verzoek,  

21.  Zitting 1 

Serapius Sminia domheer te Utrecht, c.d.r voor zijn zuster Barbara Rheen,     CONTRA 

Peter Tetema als m.e.v. van Josina van Aysma zijn huisvrouw,  ... voor een gerechte derdepart 

erfgenaam van Bucho ab Ayta, om de req. Aita State en landen te Roordahuizum te laten volgen,  

HET HOFF cond. de Req het derde deel met inventaris te laten volgen; en hem in de reële en 

actuele possessie te stellen   en in het Hof vindt de zaak in reconventie niet eintelijk te termineren. 

... voor Lieuwe van Juckema te komen die hen zal verenigen indien hij kan.... indien niet.... 

5.  Zitting 1 

Sibrant van Waltha, u.n.v Tieets van Holdinga zijn huisvrouw, als mede erfg van Tiaard van 

Holdinga haar vader, en voor de andere erfg. en als last hebbende van Bot(t)e van Holdinga en 

Edzart Rengers voor zovele nodig als erfg van Minne van Holdinga,  

CONTRA Susanna van Meckamans als erfg van Scipio van Meckamans haar vader.  

Het jus paronatus van Sint Anthonius alias Gonge ?? vrijleen te Kollum.  

Het HOFF  cond de ged de impt mede te admitteren tot de collatie van het vs leenen, overigens niet 

ontvangbaar.  

 

 

TWEEDE ZITTING.  Gepronuncieerd den 17 maart 1611. 

1.  Zitting 2 

Lieuwe van Juckema   CONTRA  Claes Simons Hoeck burger in Leeuwarden.  

Over 2 percelen die Johan van Heerma wonend in Bolsward in 1608 hadde doen verkopen van en 

zate land te Boxum bij Pieter Wijgers gebruikt.  

HET HOFF verklaart de gedaagde te betalen aan de impt 32 g.gld wegens huur.  

2.  Zitting 2 

Rommert Gerloffs als voormond van Buwe zijn zoon beneficiant van het Onze Lieve Vrouwe Leen 

binnen Franeker.  CONTRA  

Albert Thomas voor hem en gecaveerd hebben de voor Brecht Jans dr zijn e.h. te Lutke Lollum;   

over een geschenk van een halve jaarhuur...  cond. de gedaagde te betalen 10 dalers in een partij en 

50 c.gld in een andere partij. 

3.  Zitting 2 

Wopke Jarichs, voor zijn kinderen bij Wijlen Methe  Dirkss dr;  CONTRA   Pietrick 

Jans dr wed van Harmen Heins, voor haar en haar kinderen;  wegens een betaling van de helft 

van 200 g.gld; en 50 g.gld volgens twee instrumenten,  verklaart de appellant niet bezwaard bij het 

vonnis van de nederrechter in Leeuwarden. 

4.  Zitting 2 
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Jelle Renckes als volm van Pieter Cornelis, als cur over Bauck Jans;   CONTRA 

Jan Hommes gereq.     Verklaart de baar d.d. 17 mei lestleden executabel.  

5.  Zitting 2 

Aeltien Saeckles tot Baard  CONTRA Focke Sytses te Beetsterzwaag ter anderen zijden.  

Ter cuasa van de koop van en huis te Bolsward,    cond de gedaagde om zijn  ten achterwezen te 

brengen in handen van Meinsma, commissaris. 

6.Zitting 2 

Jantien Claes dr tegenwoordig huisvrouwe van Claes Douwes Jeldsma in Leeuwarden, voor haar en 

van haar overleden man Tierck Cornelis,  CONTRA   Cleis Bauckes.  

Over een lening van 100 c.gld;   .....dat het vonnis van de mederechter te restitueren , aangaande de 

betaling der silveren croesen en het zilveren vergulde biertonneke, de zilveren schalen, de roemer 

en de zilveren lepels en vorken bij de appellant originaal verkocht  en bij nieuwe sententie recht 

doende  verklaart hem niet ontvangbaar. 

32.  Zitting 2 

Jelger van Feitsma als Raad en Rentmeester der domeinen, van den Landschappe,  CONTRA 

Jan Remmelts te St Anna Parochie.  Over de huur van een perceel Billand.   

HET HOFF verklaart de opsegginge terecht te wezen en condemneert de gedaagde het perceel te 

ontwijken, en refunderende de schade en interessen. 

33.  Zitting 2 

Jelger van Feitsma in vorige qot;  CONTRA Jan Gerritsz Thoen in St. Anna Parochie. 

Over 10 morgen en 452 roeden Billand,  als vorige, de percelen te ontwijken, te refunderen de 

interessen.  

34.  Zitting 2 

Jelger van Feitsma als vorige    CONTRA Abraham Sibes  tot Collum. 

Over 18 pm en 4 einsen land der domeinen.  De gronden te ontwijken en te refunderen de 

interressen.  

8.  Zitting 2 

Mr Cornelis Nauta, Appellant,    CONTRA    Coert Ottes snijder en burger in Leeuwarden en als 

voogd van Reinu zijn huisvrouw,  over de koop van een huis in de Kleine Hoogstraat, van Folcku 

Claes Coerts weduwe, van voren tot achteren, met put plaatse plantsoen en back, en gemack,  

En hadde verleden jaar een huis in de Beijerstraete gekocht, van Kempe Jeltes daarachter staande, 

waarbij de appellant protesteerde dat hij koper, geen water mocht laten lopen over des appelants 

grond. En pretendeerde dat hij tussen de huizen de eigendom van een oesdrup hadde. 

HET HOFF bij nieuwe sententie verklaart de appellant niet ontvangbaar, en verklaart hem van de 

vordere poincten in het vonnisse niet bezwaard.  

22.  Zitting 2 

Nanne Pibes Abbema te Marssum als curator over Lyauck en Hylck Gravius,   CONTRA 

Joost Brantsum en Isbrand Ekes, geoccupeert hebbende voor Jfr Hylck Sickema wed Mr Doco van 

Wiarda in leven raad ord. Intervenierende voor Douwe Pieters haar meijer,  

... dat in tijden van Dr Simon Polman Advocaat en Neel Rithamers e.l.; hadden gemaakt een zeker 

reciproque testament, de originele impetrante oude moeder, als ergenaam had geinstitueerd 

Ambrosius Gravius. voor 40 pm land te Westergeest.  HET HOFF verklaart de impetrant niet 

ontvangbaar. 

23.  Zitting 2 

Buwe Sibema op de Wijgeest onder Oldwolde,  CONTRA Louw Thomas en Holcku 

Martens, e.l. onder de klokslag van Doccum; en hij voor Syds zijn dochter,  

... waarin de impt verklaart de dr Syds getrouwt te hebben, .. dat de vader had beloofd te geven  

1000 g.glds.... HET HOF cond. Syds haar echt gecontraheerd te wezen , haar echt te laten 

solemniseren, en de impt. als haar echte man te adhereren.  

17.  Zitting 2 

Dr Gaius Nauta     CONTRA   Tialling Tiercks bijzitter van Wymbritseradeel; over een brief van 

Obligatie...    cond. de gedaagde om de impt. te betalen..... etc.... 

35.Zitting 2 

Agge Hommes en Gaetse Jouckes te Folsgare, applt;    CONTRA Ded Joucke dr met 
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consent van haar man Taede Seerps te Oosterlittens.   .....over de betaling van 100 g.gld op Sint 

Jacobs dag 1609.....HET HOFF bij nieuwe sententie ... verklaart de geappelleerde te mogen 

volstaan met zijn presentatie en de impetrante niet ontvangbaar.  

--  1e ( Intendit)  Zitting 2 

Bronger Dirks binnen Leeuwarden als m.e.v van Marij Ariaans dr; en als conj pers van Rieme en 

Wolter Adriaans, en Wijger Jacobs als voorm over Anna Clases en in die Qlt erfg van Willem 

Wouters, impt  CONTRA Jacob Claes van der Mey aan onse Lieve Vrouwe parochie.  

Over een obligatie uit 1593....  verklaart de gedaagde contumax en verstekt hem van alle exceptien,  

cond hen aan de impt te betalen.....  

14.  Zitting 2 

Gabbe Jans olde burgemeester van Doccum voor hem en zijn huisvrouw,   CONTRA 

Dominicus Aggei als cur over de goederen van Deytzen Wijngie,     ..condemneert de gedaagde zijn 

oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

--  2e  ( Intendit).  Zitting 2 

Ige Sybrandi en Sibrich Steevens e.l te Sneek; CONTRA  Douwe Harmens te Akkrum;  

over 110 c.gld om broden te kopen,     verklaart de ged contumax verstekt hem van alle exceptien, 

etc; en de somma in obligatie genoemd te betalen.   

9.  Zitting 2 

Dirck Hillebrants, Jacob Pieters en Harmen Gerrijts Pheltens burgemeesters te Harlingen     

CONTRA    Hans Eericx burger en Rentmeester van Harlingen....    over faulten en misusen in zijn 

rekeninge bevonden,  ... voor Roussel, en van den Sande , wegens diverse onduidelijkheden nader 

toe te lichten. 

29.  Zitting 2 

Elizabeth van den Borggreve, wed. Douwe van Roorda,  CONTRA Hendrik Michiels ter 

andere zijde,   over de opzegginge van de helft van een zate land, te Wijnaldum. 

HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

27.  Zitting 2 

Jacob Aris voor hem en als voogd van Neeltien Dirks zijn e.h. en caverende de rato, en met Claas 

Heeres aan Sint Anna Parochie,  CONTRA  Jacob van Loo, Deurwaarder van den 

comptoire, het hoff verklaart de gerequireerde met de overgelegde rekening te mogen volstaan, en 

de Requirant niet ontvangbaar;  met nog enige kosten elders gevallen te deduceren. 

21.  Zitting 2 

Andries Jacobs Chirugijn te Bolsward,   apllt CONTRA Frans Paulus Ens burger aldaar,  

over een koop- en verkoopcontract....    verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter 

niet bezwaard.  

--  3e  (Intendit)  Zitting 2 

Hans Johannis Deurwaarder, als cessie hebbende van Heercke Lolckes op de Leye, voor hem en 

Martien Egberts zijn huisvrouw,  CONTRA Michiel Hans c.d.r voor  Jets Sybe dr zijn 

huisvrouw,  ..een somma van 200 c.glds.....  HET HOFF, houdende de overgelechte instrumenten 

voor bekend...... de kosten etc etc, te betalen......... 

19.  Zitting 2 

Joachimus Lamberti als volm. voor Geele Heydema als vader en voorst van Hester zijn dochter, bij 

Aaff Jans geprocreerd,  CONTRA  Eebel Dirks en haar kinderen  

... over het testament van Aaff Jans, voor 4 maanden overleden,.... 18 c.gld aan haar jongste 

dochterken Hester....  HET HOFF verklaart de eiser niet ontvangbaar..... 

7.  Zitting 2 

Tarquinius Gerardi postulant en notaris binnen Leeuwarden, als cessie hebbende van Syuck van 

Wijnia, die cessie hadde van Feye van Aylva,  CONTRA Feye van Ailva en Jfr Ailke van 

Galema, en Gabinus Foppens occuperende voor Tzialling van Botnia te Weidum.   

........ over de koop van landen te Bozum en Oosterlittens, ...een state en landen te Blije, Abbinga 

state uit handen van Tzialling van Botnia ontvangen....  HET HOFF  cond Tzialling van Botnia te 

betalen de resterende koopschat... 

10.  Zitting 2 

Heercke Jelles en Holck Rincke dr te Cornwerd, CONTRA Willem Jans en Jets Poppe dr te 
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Makkum...... over een reversaal brief van 330 g,gld......      de 330 gld onder deductie van 17 gelijke 

guldens te betalen.    

11.  Zitting 2 

Jacob Jeppema impt   CONTRA Tincke van der Haule, wed van Mathijs Heijmans, in leven 

secretaris van den Hove, als erfg van Sibrans Jacobs haar oom;  

Sibrand vs; te Aengium in Dongeradeel; en Jelcke Jeppema in Leven zijn huisvrouw van haar 

moeder Imck , een testament..... HET HOFF verklaart de impt niet ontvangbaar....  

15.  Zitting 2 

Ulbe van Ailva, grietman van Barderadeel (!) als vader van zijn 2 kinderen bij Reynsck Oesinga,  

en mr Dirck Lycklama als m.e.v. van Jel van Oesinga ;  CONTRA    Frans van Humalda te 

Tierckwerd, en Bocke van Humalda en Jfr Hilcke van Humalda e.h van Orck van Doijem,  

 ... dat Frans v. Humalda en jfr Franske Gruestra, schuldig waren geweest Jfr Rientien Aylva 

de impt schoonmoeder  266 g.gld 16 strs. Van koop van landen.... 

het HOFF cond de ged aan de impt te betalen de somma van 22 g.gld met schade en interesten... 

16.  Zitting 2 

Obbe Obbes, burger in Harlingen, appellant,  CONTRA Gijsbert Bouricius geoccupeerd 

hebbende voor Burgemeesters en Raad der stad Enkhuizen;   Eiser eerst gedaagvaard voor het 

gerecht van Harlingen, het paelrecht in het Marsdiep en het Vlie.... tot Harlingen en andere plaatsen 

verpacht mochte worden.... HET HOFF veklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter 

niet bezwaart en condemneert hem in de kosten. 

18.  Zitting 2 

Tiaerd Pieters burger binnen Sneek, cav de rato voor zijn e.h.;  CONTRA    Douwe van Botnia 

grtm van Wijmbritseradeel,  over 187 g.gld op post AA in zijn rekenboek....om de 187 g.gld te 

betalen met kosten schaden etc.... 

38.  Zitting 2 

Steeven en Dirck Willems zonen te St Anna Parochie, en Cornelis Willems, mede asseseur, van het 

Bildt, aan St Jacops Parochie; en caverende voor Willem Steevens hun vader, erfgenaam van Steven 

Willems.   CONTRA  Lieuwe Rinnerts, te Berlicum als me.v voor Teedke Cornelis ter andere zijde. 

...   over 120 lopen weyt, met een obligatie uit 1599.....  te betalen de 120 lopens weit te deduceren 

50 lopens daarinne geleverd, of de estimatie van dien. Met schade etc.... 

36.  Zitting 2 

Sipcke Hilckes Req ter eenre    CONTRA Epo Jacobs Juickema te Franeker en Lieuwe Tammes 

te Lidlum,   waren verzelschapt geweest met meerdere personen op 23  februari lestleden 

bij Dirck Hendriks herbergier te Oosterlittens,   over de koop van landen van Epo Juckema aan 

Liewe Tammes Monnickhuijs,  HET HOFF verklaart Epo Jacob Juickema ... niet ontvangbaar.  

31.  Zitting 2 

Wolter Jacobs als erfg van Wolter Jacobs ( andersom?) zijn vader te Boesum; voor de andere 

erfgenamen en Heerck Poulus, zijn moeder triumphant CONTRA 

Rinck Sanne dr; Wijbe Sannes en Hans Tzijaerdts als erfg van Tiaerdt Hans, haar vader, te Grou,  

te betalen 200 g.gld van de vs sententie eerder gevallen. 

30.  Zitting 2 

Wijger Galties, burger te Staveren,  CONTRA Cornelis Sipkes burgemeester te Staveren. 

Over een paal waarover ruzie is onstaan met beschuldiging van diefstal,  

HET HOFF cond de gedaagde te betalen ter zake van injurie 16 gouden guldens en partijen beide 

niet ontvangbaar.  

25.  Zitting 2 

Steeven Willems als erfg van zijn kind bij Emerentiana Bontemans, over de uitvoering van een 

vonnis, en Douwe Lolles als m.e.v. van Marithien Bontemans, wed van Claes Jans,  CONTRA 

Johan Bontemans, gecondemneerde,  HET HOFF condemneert hem in de kosten. 

26.  Zitting 2 

Sierck Lieuwes als man en voogd van Wimck Sibrands dr zijn e.h.  te Cornwert,    CONTRA 

de procureur generaal.   .......  dat de gedeputeerden in 1580 een schans te Sottrum hadden doen 

leggen..... waarbij  des impt grote en kleine huizing ... waarna malcontenten de dijk af waren 

gekomen tot schade van zijn huizen, koeien en hooi, en in brand gestoken... 
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HET HOFF cond de ged. de impt te betalen de waarde van de huizen en het hooi.  

28.  Zitting 2 

Aeuck Jetses en Jetse Rommerts,Req.  CONTRA Syurdt Hayes en Barber Pieters zijn e.h.  

over en reversaal van 150 g.gld; ........... en de req tot de vorderen eis niet ontvangbaar. 

37.  Zitting 2 

Harmen van der Wolde Wijnheer te dordrecht,  CONTRA Dubbrich Vincents wed van Jan 

Kempes. ... te gedogen dat de executie van de voorgaande sententie zijn doorgang zal vinden. 

13.  Zitting 2 

Jarich Heres, burgemeester der stad Bolsward,   CONTRA Tied Aelke dr wed Johannes 

Syeurdts, in leven secretaris van Hennaarderadeel; te Franeker en Tied Gerloffs, wed van Gerloff 

Alckes te Bolsward, voor haar en de kinderen    HET HOFF ord. te casseren de overgelegde 

quitantie d.d. 27 juni 1595, en dienvolgens de impt te betalen 1230 c.gld en 5 strs met schaden en 

interesen etc. onder deductie hetgeen sedert 7 juli 1593 is betaald.  

 

 

 

 

DERDE ZITTING,  

geprononceerd den 17e mei 1611. 

 

Zaak1.  Zitting 3 

Sybrandus Siccama secretaris der Stad Bolsward, dr.Livius Siccama advocaat voor dezen Hove, Jan 

Jansen en Jacob Somons als mannen en voogden van Rincke en Seerpcke haar resp. huisvrouwen, 

tesamen caverende voor Nicolao Siccama haar broeder,  ( in conv en reconv) 

CONTRA Rommert Thomas, burgemeester der Stad Bolsward, als curator ad divisionem over 

Gerleff, Joost, Lambert, en Gerben Siccama,  

.... dat wln Claes Tiaard zn Siccama in leven secr der vs stede, des impt vader had gemaakt zekere 

echtelijke scheiding, in 1597, van de goederen van wln Seerpcke Fopma de impt's Moeder en hun 

vaders eerste huisvrouwe,   ... eeen somma, buiten de landen te Slappeterp,  

... cond de gedaagde voorzover hij erfgenaam is van Tiaard Claes zn Siccama te betalen de somma 

van 100 c.gld, en voor de niet opgehelderde punten voor Gellius Hillema binnen een maand 

naastkomende te procederen.  

2.  Zitting 3 

Sweer Steffens burger binnen Leeuwarden,    CONTRA    Wopke Jarichs, burger hopman binnen 

Leeuwarden.   ............  over de leverantie van 4 grote maarschappen zuivel  (boter) die niet geleverd 

is,       HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

3.  Zitting 3 

Suffridus Nijenhuijs als m.e.v. van Trijnke Jacobs dr, zijn e.h.; als cessie en transport hebben de van 

Johan Bontemans;   CONTRA Jan Gerrijts van Burum voor hem en vanwege zijn e.h. 

..........  over de huur van 6 morgen Billands, van Bontemans, door Leenert Cornelis van der Mey; te 

St Anna Parochie....  HET HOFF ... verklaart de Impt ten achterweesen  ter somma va  850 C.gld;  

4.  Zitting 3 

Taets Harmens dr als mediate en immediate erfg van Pier Sythies en Jaey Macke dr; haar 

bestevader en -moeder,  geassisteerd met Heer(e) Heers te Roordahuizum,  impt    CONTRA 

Focko Feickens, geoccupeerd hebbende voor Tierck Boelens, voor hem en vanwege zijn zusteren,  

Caverende de rato voor Lieuwe Boelens, hun vader ter anderen zijde gedaagde. 

.....  over een zeker stuk land te Buitenpost, 11 pondemate groot, waarvan een 7e deel zijn eigendom 

was,  .... de moeder Wobbe Peeters door de viant in haar huis vermoord was....   

HET HOFF cond de ged de eiser te laten volgen hetselve aandeel, met profijten en emolumenten, 

schaden en interessen; etc... 

5.  Zitting 3 

Elisabeth de Burggraeve, e.h. Van Douwe Roorda te Ter Caple,  Triumphant en requirant,   

CONTRA    Jantie Bolema, wed Mr Minne Broersma, voor haar en de kinderen. 

HET HOFF taxeert de waardije van ieder pondemaat op 11 g.gld en verklaart de sententie 
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executabel....    

6.  Zitting 3 

Douwe Maurus tot Beetgum, als voogd over Frouk Laeses zijn e.h.; Req en Triumphant;    

CONTRA  Hette Piers Palsma, HET HOFF cond de gerequireerde zijn oppositie costeloos en 

schadeloos aff te doen. En dat de req. Aanvaardt de 9 pm en 9 einsen, en tebetalen de vruchten 

etc.... mits wederom betalende de huizinge schuire , hovinge , melioratien en anderszins,  

7.  Zitting 3 

Tijmen Jans burger in Leeuwarden als cessie hebbende van Wybe Fransz;   impt  CONTRA 

Sipcke Frans zn en Tierck Tiallings als m.e.v van Trijn Fransdr; Ritske Aelkes als m.e.v van Aeff 

Frans  zijn e.h.;  ..... dat Sioucke Claesz in leven voormomber over de resp. gedaagden en des 

impt huisvrouw, en Wijbe voornoemd alle nagelatene weeskinderen van wln Frans Pouwels, op 

interessen gezet had, Sipcke Sipckes en Trijn Jours dr een somma van 15 g.gld. 

HET HOFF  verklaart de impt in zijn eis tegens Sipcke Fransen en Tierck Tiallings niet 

ontvangbaar; en condemneert Ritske Aelkes om de brief mede te dragen van de 15 g.gld op Sipcke 

Sipckes. Met de onbetaalde interessen ....   

8.  Zitting 3 

Otte Cornelis op Beetsterzwaag, applt;  CONTRA Marten Joachims ter anderen zijden.    

... de ged voor het gerecht van Smallingerland aangesproken te hebben om 45 g.gld;.. 

HET HOFF doet ten niete het vonnis van de Nederrechter; en bij nieuwe sententie cond. de applt de 

impt te betalen de somma van 45 g.gld  met schaden, onder deductie van 8 gld.... 

9.  Zitting 3 

Lolcke Piers, te Oldega Wymbritseradeel als man en voogd van Jantien Buier, ter eenre  CONTRA 

Pier Doeckes en Watzije Aenes, en Johannes Eedes, als voogd van Sibbel Aene dr  

....  over de proceduren over de zate lands, door de impt bewoond. 

HET HOFF  verklaart de impt tot zijn eis betreffende huisstede, hiem en terp niet ontvangbaar, en 

van de ene pondemaat in het testament van Allart Taedes , cond. de gedaagde de impt alsulcken 

vrijheid als hij geweest is. Met schaden etc... 

10.  Zitting 3 

Heert Pieters, mollenaar,  CONTRA Jan Syties op de Joure,  

over het bezit en gebruik van een halve molen, en huizinge, waarvan hem nog competeert 65 g.gld;  

HET HOFF condemneert de gedaagde de molen en de huizinge te laten volgen, met vruchten , 

profijten en emolumenten.  

11.  Zitting 3 

Rippert Aenckes als m.e.v van Lysbet Mathijs dr en mede volmacht van Mathijs Willems erfg. zijn 

schoonvader; geresumeert de proceduren bij Gerard Wijsinga,  impt CONTRA 

De procureur Generaal;    ...........  dat er ter vergoting van de stad Harlingen diverse Zoutkeeten zijn 

afgebroken, ... dat de afbraak getaxeerd was, ter somma van 400 g.gld het stuk.  

HET HOFF Cond de ged de impt te betalen 400 g.gldl; en overigens voor de commissaris van den 

Hove die hem zal informeren..... 

12.  Zitting 3 

Hans Heerts in Optwijsel CONTRA Ass Lieuwes, wed Wijger Jenckes in Drogeham;  

.... cond de ged. om van zijn moeders goederen in Optwijzel te laten volgen 300 Phs gld met 2 

peerden en 2 koeijen, en voorts de requireerde om de requirant te laten volgen 1/6 van de resterende 

goederen door zijn vader nagelaten.  

13.  Zitting 3 

Meinert Sannes als man en voogd van Elisabeth Allerts zijn e.h.; en Jacob Allerts als mede erfg van 

Elisabeth Jacob Jans wed;  gedaagden CONTRA Cornelis Eedes Feitema te Harlingen, als 

vader voor zijn vader bij Wln Maaike Jacobs, zijn overl. huisvrouw, als mede erfg van de v.s. 

Elisabeth. HET HOFF verklaart de partijen van de goederen van wln Elisabeth op partijen 

gedevolveerd te zijn, en in behoorlijke aenparten te laten volgen. 

14.  Zitting 3 

Doede Saekles als mede erfg van Saeckle Ryeurdts, en Syeurdtke Fongers dr; en pro quota van 

Jannes Saeckles, zijn overl. broer, op en teegens  (CONTRA) Sybrant Sakes en Trijnke Saekes wed 

van Inte Jelles, sampt Rieurd en Aeltien Saekles zonen, ged ter anderen zijden.   
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Het HOFF oordeelt dat de sententie over het vijfde part van zijn moeders goederen zijn voortgang 

zal hebben; op de nagelaten landen te Britswerd; bij Nijehuis,  en bij zijn olders nagelaten in de zate 

op het Sand, verder op de meubelen, en de 5e part van de goederen bij haar broeder nagelaten. En 

voorts voor de Commissaris van den Hove...... 

15.  Zitting 3 

Haerent Hendriks  CONTRA Joost Juckes als man een voogd van Neeltien Adriaans zijn 

huisvrouw en Tied Adriaans beide op de Nieuwe Bildzijl, c.d.r voor de mede erfgenamen van 

Cornelis Huberts; heur oom;   impt verzoekt om zaken alsnoch te verkopen, te laten ongemolesteerd 

en alle attentaten CONTRArie, alrede gedaan, costeloos en schadeloos af te doen.   

HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en condemneert hem in de kosten van het proces.  

16.  Zitting 3 

Gerbentien Gerbrants dr;  geassisteerd met Jacob Harings haar man,  resumerend hetgeen bij 

Regnerus Hotzies en Pieter Kingma haar gewezene curateurs gedaan was, Triumphant  

CONTRA Rinnert Douwes te Tzum, gecondemneerde en opposant;  

.........  over kooppenningen....   HET HOFF  te stellen Douwe Syrcx tot borge, boven borgtocht van 

Inte Harings; en hypothecatie van eigen goederen... 

17.  Zitting 3 

Hette Tiercks en Jan Daetes, vleyschouwer, binnen Leeuwarden,  CONTRA   Marten Gerrijts 

schoenmaker te Stiens,geapp. ......... hadden gekocht twee huiden van een twenter moerpeerd en een 

hocklingshuid, die Jacob Cuiper naar Leeuwarden zou brengen doch verkocht hadde,.... 

HET HOFF cond de Appellant bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard.  

18.  Zitting 3 

Sicke van Dekema in Leeuwarden impt CONTRA de Magistraat van Sneek;  

.... dat het oud en Bouwvallig en ruineus stins bij hem req. gedemolieert ...... 

HET HOFF cond de gedaagde   dat de impt de stins verder zal afbreken en met de materialen 

voordien gedaan soe hij bevinden sal, de oppositie costeloos en schadeloos af te doen....   onverkort 

het wederopbouwen van de Plaetse...  en in reconventie verklaart de impt. niet ontvangbaar.  

19.  Zitting 3 

Freerick Simons te Marssum als vader en voorst. Van Symon Freriks zijn minderjarige zoon, het 

recht van collatie van zeker vrijleen, aldaar, bij wln Heer Tialling in leven prebendarius gesticht,  

ter eenre  CONTRA Aleff Jetses, andries Claes en Jan Tiercks en hun resp huisvrouwen, 

ged ter anderen zijde.     .... wat Aleff Jetses en zijn huisvrouw verleden jaar in bruikma hadden 

gehad, 5 pondematen tot het vs leen behorend,andries Claes 3 ½ pm; en Jan Tierks een stuk lands 

Gaucke Wael genoemd; met 3 pm op Deinumer land,.... voor nieuwjaar op te zeggen....HET HOFF 

ordonneert..........    de landen tot profijt van de impt te relaxeren en te laten volgen met profijten etc. 

van dien. 

20.  Zitting 3 

Claes Siouckes   Impt    CONTRA Jan Gerrits m.e.v. van Willemke Eeme dr zijn e.h.  

Over en zaak voor het Nedergerecht waarin de applt 522 c.gld 12 str eiste....  

HET HOFF  verklaart de acte van taxatie voor Saeckma gevallen executabel. 

24.  Zitting 3 

Athe Jarichs tot Wommels Applt, CONTRA Hotze Wibrands Doijema te Beetgum 

geappelleerde  ..... over zekere landen door de Appellant gekocht van Bauck Hotze 

Lolckema,  HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter 

en cond hem in de kosten.  

27.  Zitting 3 

( in marge :gepronuntieerd 15 juli 1611.) 

Johan van Sichem, voogd van Eelckien Benedicti Oedsma, zijn e.h.;  CONTRA 

Jacob Claes te Gauw, en Sixtus Donia voor Nanne Pijbes Abbema, te Makkun als cur. lit, over 

Lieuwe en Hylck Gravius, ..........  over 13 pm en 3 einsen lands, uit kracht van zeker decreet, bij 

Jacob Claes gebruikt te Grouw, ... die nu geen huur wenst te betalen.... 

HET HOFF cond de gedaagde om van het land sedert drie jaren de huur te betalen, en cond. Nanne 

Pijbes Abbema zulks te gedoogen.  

28.  Zitting 3 
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Dominicus Thoenis zijn Zoon bij Baefke Pieters, als erfg.   CONTRA Lysbet Pieters wed Jaspar 

Pouwels, in Leeuwarden.    ... over een condemnatie overlegd van het gerecht van Leeuwarden; 

om de positien daarinne te houden.... HET HOFF  Bij nieuwe sententie cond de geappelleerde te 

betalen 200 c.gld met schade en interessen..... 

29.  Zitting 3 

Juffr Catharina Coenis wed Tialling Wickel, in leven Raad Ordinaris,  CONTRA Johan van 

Aysma te Marrum, voor hem en als m.e.v voor Bauckien Wickel  ........over de opzegging van een 

zate lands door Dirck Tijsz en Pyb(e) Foppes te Marrum voor Lange jaren gebruikt, en nu bij Jetze 

Douwes gebruikt... HET HOFF cond. de ged. te betalen de huur van 100 g.gld van de zate te 

Marrum en daarvan bescheid te passeren, en 100 gld voor 1609; verschenen en 244 g.gld 12 strs 8 

penn. En de impt te passeren acte van betaalde 525 c.gld; 21 strs, aan zijn lantsate te Marrum van de 

huringe en de wintersaaijenge. En het planten van bomen op het hoff buiten haar consent te 

suspenderen en voorts niet ontvankelijk. 

36.  Zitting 3 

Hobbe van Waltingha grietman van Franekeradeel, en Rommert Reins, assessor idem; als last 

hebbende van de Heren Gedeputeerden;  CONTRA 

Taecke Aebes kerkvoogd binnen Boer, ( Buer) als last en procuratie hebbend van de ingezetenen 

van het vs dorp, in die qlt intervenierende voor Jetse Lykles, Baeucke Piers en Jan Jans bruiker van 

de pastorije, kerke- en patroons landen, die de landen in 1610 hadden opgezegd gekregen voor het 

benoemen van een Dienaar des Goddelijken Woords en een te kiezen schoolmeester, waarvoor zij 

protesteerden bij het gerecht van Franekeradeel; ......Het HOFF oordeelt dat de opzegginge wel en 

terecht is gedaan, cond. hen de landen te ontwijken, met emolumenten etc. sinds Petri ad Cathedram 

van het jaar 1611.  

34.  Zitting 3 

Hendricus Heeck triumphant,      CONTRA Dioert Jans gecondemneerde, Lambert 

Staeckmans, burgemeester te Franeker, Cornelis Dominicus wachtmeester aldaar, en M. Martinides 

geoccupeerd hebbende voor Elske Sickes, huisvrouw van de gecondemneerde,  

HET HOFF  interponeert decreet, van de verkopinge van de renthe, uit de huizinge, en deze nog 

eenmaal over de kerk en het gerecht te proclameren. 

33.  Zitting 3 

Hieronimus Abbema en Auck Roersma e.l.; te Ee, appellanten,  CONTRA 

Lieuwe van Wytsma, op Rinsumageest, geappelleerde. ..........  om de servituut van een reed of 

drifte, over 4 pm land 13 jaar en langer gebruikt en gekocht van Aesge Bakker c.s;  

HET HOFF oordeelt dat de appellant niet ontvangbaar is, en door het vonnis van de nederrechter 

niet bezwaard. En cond. hem in de kosten van het proces.  

32.  Zitting 3 

Gabinus Foppens geauthoriseerde curator over de goederen van Sieurdt Coeninck, impt CONTRA 

Claes Harmens als voogd van Maycke Jans dr; zijn huisvrouw, en Cornelis Jans en Lysbeth Jans dr. 

als ex testestamente voor ¾ parten erfg van Lysbeth Jans van Breda, nagelaten weduwe van 

Christoffel van Heusden, die haar kindskind, de zoon van Gregorius Coeninck haar eerste man, van 

Maike haar dochter bij Christoffel haar leste man de halve erfenisse van wln Lysbeth.  

HET HOFF verklaart de impt ex semisse erfg van Lysbeth Jans van Breda, cond. hem te leveren 

behoorlijke inventaris, en te laten volgen de legitima ( portie) met vruchten profijten en 

emolumenten. En voorts niet ontvanckbaar.  

31.  Zitting 3 

Claes Jans zn Brunings te Amsterdam, als coper van een huizinge,van Bientzie Sibrants kinderen 

bij Ael Olpherts in echte getogen, geassisteerd met Jan Cornelis Duiring, burger te Franeker, als 

geauthoriseerde curator van de vs kinderen   CONTRA   

Sibout Intses te Franeker, cur. over de jongste kinderen van Intsie Atsies, bij Haes Sibrants in echte 

getogen, en hij met Douwe Seerps cur over de geabandonneerde goederen van Bientse Sibrants en 

Haeske Sibrants, en Jan Schellingwou als cessie hebbende van Thomas Peeters. Gedaagden 

..............  over de vier nagelaten kinderen van Aelcke Olpharts, die 14 c.glds ten deel waren 

gevallen, als Bientse ad secunda vota haar te echte nam, de wed van Hans Jetses die een huis bezat 

waar de 2 hammen of schinken uithingen binnen Franeker, en daar enige handel dreef..... 
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HET HOFF... in deductie van zijn coopschat  te mogen strekken 142 c.gld; aan Gerrit Radijs nog 87 

c.gld  en een gld aan Broer Hania, en mag met het antwoord volstaan. 

30.  Zitting 3 

Johan van Aysma als man en voogd van Bauckien Wijckel, voor de helft erfg van Tialling Wikel 

haar vader, CONTRA    Jfr Catharina Coenes wed van de vs Tialling, met renunciatie van 

Beneficie S.C. Velleiani, van Dr Peeter Runia, mede Rd Ord. ... over de nalatenschap...... 

HET HOFF verklaart dat Jfr Catharina Coenes mag volstaan met de presentatie in het 48 artikel 

gedaan. En verklaart de eiser niet ontvanckbaar. 

25.  Zitting 3 

Idts Everts te Amsterdam, vanwege zijn huisvrouw mede erfg van Hans Jacobs in leven facteur,  

CONTRA Otto Anthonides  geoccupeerd hebbende voor Frans Ewouts en Anna Sipke dr e.l. 

.......  een obligatie van 600 c.gld;    HET HOFF doet te niete het vonnis van de nederrechter en bij 

nieuwe sententie cond. de ged. de applt. te betalen 600 c,gld. Met schaden etc... 

22.  Zitting 3 

Jan en Hessel Lieuwes zonen te Pingjum, de rato caverende voor de mede erfgenamen van Tryncke 

Heynes hun moeder.   CONTRA  Watze Douwes als executeur van Heyn Lieuwes testament,    

.... in het huis van Heyn met hem had gewoond tot zij verstorven was...  en haar broeder was zitten 

gebleven met alle goederen, meubelen, goud, zilver, gemunt en ongemunt, alsmede een obligatie en 

ander uitstaande schulden, zonder enige inventaris overgeleverd..... 

HET HOFF  cond. de ged. de impt. te laten volgen de goederen in de specificatie ten processe 

geroert, van Trijnke Heyne dr....  met veel bepalingen daarna.  

23.  Zitting 3 

Hessel Tyaards burger binnen Harlingen, en Sixtus Donia vanwege Adriaan Hogenhoek, burger 

binnen Delft;     CONTRA     Isnout Dirks als volm van Dirck Isnouts, zijn vader.  

........  de zaken te brengen in handen van  dr. Johan van den Sande, om met Hessel Tyaards te 

disputeren en cond hem mede in de kosten van de proceduren, en nopens Adriaan Hogenhoeck 

wederom te compareren voor voorgaande commissaris.... 

26.  Zitting 3 

Jan Jans zoon tot Hayema, als wett. voorst en cur over Claaske de dochter van Reiner Wittes, bij 

Alyt Jans in echte getogen.  CONTRA    Jacob Bouritius in conventie en in reconventie, Cond de 

impt te betalen de melioratien, betreffende de landen, 255 g.gld; en in de helft van de kosten.  

 

 

Zitting 4 gepronuncieerd 15 juli 1611.  

Zaak  

1.  Zitting 4 

Sibrandus Siccama secr. van Bolsward, als cur. over Lieuwe, Aucke en Seerpke zijn broeder en 

zusters, Nicolaas en Benke Siccama, allen knn van wln Tjaard Siccama, bij Seerpke Fopma in echte 

getogen, applt.   CONTRA Aucke Auckes en Ulbe Attes, als volm van Haik Sieurts, dr wed Rein 

Jans, en mede voor Syeurdt haar overleden zuster, en Anna Sieurds dr wed wed van Douwe Philips, 

en samen het recht verkregen hebbende van Rixt Gosse dr, en Gosse Reins, en in die qlt erfg van 

Douwe Gosses, haar overleden oom ter anderen zijde.  

.......  over zekere landen bij de Applt verkocht gediend voor het gerecht van Menaldumadeel,  

HET HOFF verklaart de applt bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard,  

2.  Zitting 4 

Sytse Johannes Verstaens en met Jeppe Rompckes voor de crediteuren van wln Rienck van 

Burmania, en Jel Adama e.l.;    CONTRA  Tyaard Dirks.    

....... betreffende 7 g.gld rente uit Jfr Adama haar goederen, waarbij Hardamanus Doman not. publ. 

en Wytze van Beyma bereid waren de rente  etc. te betalen....   HET HOFF  verklaart de impetrant 

niet ontvangbaar.  

3.  Zitting 4 

Isbrant Jenties en Anna Pieters binnen Huizum, als volm van het dorp; CONTRA 

Syds van Botnia als man en voogd van Tet Douma zijn e.h. ter anderen zijden.  

........   dat de pastorie en de patroon toekwamen uit wln. Epo van Douma's zate en naderhand van 
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Saepck van Burmania zijn e.h.  dat de erfg. na zijn Epe's overlijden weigerde de renten te 

voldoen.... HET HOFF  cond de ged. Om de 9 g.gld sedert het overlijden van Juffr.  Saepck te 

betalen met de schaden en interessen.     

4.  Zitting 4 

Ocke en Aucke Johannes zonen, als erfg van Johannes Ockes en Wobbel van Delmenhorst hun 

moeder,    CONTRA   Pieter Kistemaker  e.m. van Magdalena Staes zijn huisvrouw, en Hans Jans 

als last en proc hebbende van Tielman Staes ter anderen zijde.....   

HET HOFF taxeert de vruchten en profijten van de halve twee huizingen voor de tijd van twee jaren 

op 40 goudguldens, en dat de sententie haar voortgang zal hebben. Onder deductie hetgeen Haie 

Sibolts van reparatie is gekort.  

5.  Zitting 4 

Tijalling Johannes raadsman te Staveren, applt CONTRA Jasper Westerman, brouwer en 

burger binnen Hamburg.     .... over een bedrag aan Rein Wybes rentmeester te Franeker al of niet 

betaald te hebben....  HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het vonnis van de 

Nederrechter. 

6.  Zitting 4 

Mathias à Rommaerts, ( Matthijs Rommerts)  CONTRA  Jfr Tziets van Holdinga, wed Sibrant van 

Walta,    ... dat Juffr Syds van Herema, des suppliants meier van het Blauhuis te Hesens, heeft laten 

opzeggen plm 30 pm te Baarderadeels gerecht.  HET HOFF, cond. de ged. om de impt. te laten 

volgen authentieke copie van het testament en de scheidinge in de procedure genoemd...,  stellende 

genoegzame cautie.   

8.  Zitting 4 

Stoffel Stoffels, gezworen bode van dezen Hove, en curator over de goederen van Fed Wytze dr; 

wed van Lieuwe Tzallings, eiser in conventie en ged. in reconventie.   CONTRA 

Ulck Doedes geassisteerd met Popcke Reiners haar man, als cur over de nagelatene weeskinderen 

van Enne Wytzes,  idem partijen,  ......   dat Inne en Ulck aan Fed schuldig en ten achter waren 

geweest 100 g.gld...  van 1/3 deel van een huizinge op Metsma state te Worckum.  

HET HOFF  condemneert de gedaagde om de impt. te voldoen de gerechte 100 g.gld; met schade 

etc; des dat de impt het voorschot terug zal betalen.  

66.  Zitting 4 

Uble Wierds tot Gerkesklooster, voor zijn wln huisvrouw,    CONTRA 

Ried Geerts en Jelle Geldsma bij Pieterzijl, Luike Tyaards te Burum, en de andere erfg van Jan 

Ennes, in leven te Lutkegaast,          ...  over een brief van obligatie uit 1578 aan Geert Jacob smid 

en Machteld zijn  wijf, van 189 dalers,   ....   HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar.  

7.  Zitting 4 

Philippus Jans van Amsterdam, als conjuncta persona en oom van Anna Cornelis, Hansz. van Sinth 

zijn onbehuwde broeders dochter,  CONTRA  Broer Hania als cur over Sasker ende Juffr Geel 

van Diepholt en c.d.r. voor Joost Diepholt,  voor een 5e part erfg van Eelcke van Heringe en 

mediate erfg van jfr Tet van Roorda,      van Cornelis Innes van Sinten zijn bloedschande hadde 

gesproken..en hem 11 ½ pm land hadde gelegateerd, HET HOFF acht de impetrant niet 

ontvangbaar.  

9.  Zitting 4 

Marten van Naarden en zijn e.h Jfr Auck van Donia zijn e.h.  Triumphant  CONTRA       Syoerd 

Syrcks Donia, en Mints Buwe? Dr.  HET HOFF verklaart de impt vooralsnog niet ontvangbaar.  

10.  Zitting 4 

Auck Wopke dr wed van Hendrick Willems Velsius,  CONTRA Haye van Scheltema. 

.........  over een akte van compagnie of societeit, waarvoor ieder gedaagde had geassureerd,  

HET HOFF cond. de ged de impt te betalen 1300 Car.gld, onder deductie van de assurantie 

penningen, ...... en voorts niet ontvangbaar.  

11.  Zitting 4 

Saeck Lolcke dr althans het recht hebbende van Jacob Meijndts, te Beetgum,   CONTRA 

Taecke Alberts als m.e.v. van Aeff Johannes dr wed van Gosse Buwes, voor haar en de kinderen. 

..... dat wln Wilcke Luitiens bij de impt in echte hadde getogen een zoon genaamd Jan Wilckes. En 

dat terwijl de impt. uitlandig was , was overleden, waarbij hij twee testamenten had nagelaten.... 
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HET HOFF verklaart de impetrante niet ontvangbaar.  

14.  Zitting 4 

Gerrijt Aebes te Sneek als man en voogd van Machteld Dionisy Douwe dr, als door scheidinge erfg. 

van haar overleden zuster,  CONTRA  Douwe Mauris Ide (ma?), Hette Piers Palsma, als 

voorstander van zijn kinderen bij Rins Fedde dr;     ..over een schuld van 1 ½ g.gld 

HET HOFF cond Hette Piers Palsma te betalen de anderhalve g.gld; en in de kosten van het proces, 

en nopens Douwe Mauris te doen de eed van calumnia, de feiten contrarie en te compareren voor de 

Commissaris van den Hove.  

14. (2x)   Zitting 4 

Eeuwe Wijbrands te Buitenpost, applt CONTRA Auck Pieter Beins wed. binnen 

Leeuwarden;   ... om de betaling van 152 lb  (pond of LL) ;    .... niet bezwaard bij het vonnisse van 

de Nedergerechter. 

18.  Zitting 4 

Jan Gerrijts en Aeff Albertds dr e.l.; te Oosterlittens, impt; Gercke Wybes als curator over de 

geabandonneerde goederen van Atke Willems dr leg huisvrouw van Jan Claes indertijd weduwe van 

Dirck en als bestemoeder, en leg tutricx van Moetke  Dircks kinderen, bij Willem Jans getogen.   

CONTRA Jel Gatthije dr. wed. van Jan Dirks, ged. ... over de huizinge en ontruiminge van 

landen te Jorwert, aan Jel, Jans wed verkocht,   HET HOFF verklaart de impt alsnoch vanwege zijn 

eed tegen de gedaagde niet ontvangbaar.  

20.  Zitting 4 

Wigle Buijgers als man een voogd van Jfr Elisabeth van Ockinga, en voor Lolle van Ockinga (en?) 

zijn huisvrouwe,  CONTRA Jan Sijmons te Mantgum.  

Een kwestie voor het gerecht van Baarderadeel ....  over het gebruik van zekere zate land in het dorp 

Mantgum, waaronder enige landen de patroon toebehorende,   HET HOFF verklaart de eiser bij het 

vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard;  

21.  Zitting 4 

Johannes Nijs adv. v.d.Hove voor hem en zijn zuster Maeijcke Nijs, als universeel erfg van Jan Jans 

van Steenwijck te Franeker, Req. CONTRA Gabbe Thomas wed in Franeker als 

geprefereerde crediteur van Taede Seerps, en Ded Jouwke dr. e.l te Oosterlittens,  

over een interest van 100 g.gld  HET HOFF verklaart de req tot zijn eis niet ontvangbaar.  

22.  Zitting 4 

Atke Tyaards dr. huisvrouw van Fedde Sytses Jelgerhuis, binnen Leeuwarden, en nabloed van 

Brechtije Jelle dr; het nagelaten weeskind van Jelle Tyaards, in leven te Belckum gewoond 

hebbende,  CONTRA Dirck Willems aan St Anna Par.; Jouw Douwes te Harlingen, Kempe 

Andries, te Tirns, en Jan Jans te Marssum.  Over goederen geleverd aan de voorkinderen van 

Dirckien Jelle dr  en Tyaard, en het nakind Brechtje....  bij Brecht Jelles..... HET HOFF ord. Dirck 

Willems om zich tot curator te laten authoriseren.... 

23.  Zitting 4 

Luijtgen Hotze dr Triumphante ,  CONTRA Thomas Jans gedoemde,  

HET HOFF taxeert de onderhoudskosten van het kind op 274 g,gld,  en dat de executie haar 

voortgang zal hebben.  

24.  Zitting 4 

Douwe Jurgiens Wittsteyn op de Wygeest, aplt. CONTRA  Bocke van Feitsma, 

grietman van Collumerland,  de appellant vervallen zijnde van zekere kwetsinge die Jan Pieters 

hem had toegebracht....     HET HOFF verklaart de appellant niet ontvangbaar. 

27.  Zitting 4 

Jan Hendricxs te Oostermeer,  CONTRA Griet Rincks, wed. van Beernd brouwer (?) over 

een zaak voor het gerecht van T'terksteradeel, wegens de crediteuren van Rinck Lourens en Taets 

Saekes dr; e.l   ... over een huizing.....  het HOFF verklaart de applt niet bezwaard tegen het 

vonnisse van de Nederrechter.  

28.  Zitting 4 

Monte Rienks te Warns voor hem en vanwege Aagh Rincke dr zijn zuster, als cessie hebbende van 

Tijard Hessels, die cessie hadde van Adriaan Wierds, binnen Harlingen.voor zijn  zusters en 

broeders en erfg van wln. Wierd Syeurdts.   CONTRA  Tyalling Johannes zoon. ... over een 
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schuld van 565 c.gld;.... te betalen 560 c.gld met schade etc onder deductie van 100 c.gld... 

29.  Zitting 4 

Juffrouw Doutijen Hesslinga wed van Tyerck van H? elsma? Te Leeuwarden; en Lisck van 

Hesslinga e.h. van Syuwck van Wijnija, te Marrum, als door scheiding en deling het recht hebbende 

van Ighe Heslinga en Jel van Wijnija,  CONTRA Sybrant Gosses, en Ipck Hele dr ? zijn 

e.h te Ter Zoel, als erfg van Jarich Heslinga, haar overleden oom,  

over een schuld van 160 g.gld....  HET HOFF cond. Ipck Heles dr om de impt te betalen 170 g.gld, 

met schaden etc; en voorts te compareren voor de commissaris......  

30.  Zitting 4 

Woll Ottes, executeur van Gaasterland, applt   CONTRA  Poppe Harings te Wyckel,  

....  over een borgtocht en het restant van penningen.....  HET HOFF doet te niet het vonnis van de 

Nederrechter en bij nieuwe sententie en oordeelt dat de originele appellant niet ontvangbaar is 

geweest in zijn eis voor het nedergerecht. En cond de geappelleerde in de kosten. 

-- 1e ( Intendit)   Zitting 4 

Sicke Fennesz? Als man en voogd van Geeske Aeldriks, zijn e.h; Pieter  en Harmen Aeldriks zonen, 

c.d.r voor Griete Landegge, in die qual erfg van Pieter Hesop, CONTRA 

Rommert Ebastes te Jelsum, onder verband van goederen caverende voor Anna Schelte dr.  

..........  dat de impt. nog toekwam 29 g.gld en 9 ½ stuiver van een obligatie,  

HET HOFF verklaart de gedaagde contumax en versteekt hem van verdere proceduren, houdt de 

obligatie d.d. 17 sept 1607 voor bekend, en de gedaagde betreffende Griete Landegge, niet 

onvangbaar en de 29 g.gld en 10 ½ str te voldoen met schaden etc....  

-- 2e  ( Intendit)  Zitting 4 

Sicke Fennes voor Geese (!) Aeldriks en voer Harmen en Pieter Aeldriks, en c.d.r voor Griete 

Landegge, als erfg van Pieter Hesop,   CONTRA Jan Bockes, vleyshouwer ende Neel Juriaens dr 

e.l te Leeuwarden.  Over een schuld van tachtig daalders volgens een obligatie;  

HET HOFF verklaart de gedaagde contumax; verstekt hem van alle exceptien, houdt het instrument 

van 22 febr 1609 voor bekend, en verklaart hem niet ontvangbaar en de obligatie tesamen terug te 

betalen. ( onder meer) 

--  3e ( Intendit)   Zitting 4 

Lyuwe van Albada  tot Poppingawier,   CONTRA   Ulbe Ulbes, wagenaar te Bolsward;  

........  over de koop van een paard van 33 daalders, waavan de impt. resteerde de somma van 19 

c.gld 15 strs;    HET HOFF verstekt de gedaagde, houdt de obligatie van 11 nov 1610 voor bekend 

en condemneert de gedaagde  de impt 10 c.gld 15 strs te betalen.  

-- 4e ( Intendit)   Zitting 4 

Jan Allarts Heixan, burger en biersteker te Franeker, impt CONTRA 

Gijsbert Buma ten Minnertsga, ... over de betaling van 32 c.gld,  HET HOFF verstekt de gedaagde 

van alle exceptien, houdende de obligatie van 18 okt 1610 voor bekend.... en cond de ged de impt te 

betalen 32 c.gld. 

--  ( zonder nummer)   Zitting 4 

en :  Doorgehaald,  

Stoffel Stoffels, bode van dezen Hove, cur over de goederen van Fed Wytze dr. wed. van Lyuwe 

Tzijallings  CONTRA  Vuijlck Doedes geassisteerd met Popcke Ryurdts haar man, en deze 

als curator over de weeskinderen van Enne Wytzes.  ..... over een schuld van 100 g.gld ter 

cause van de koop van een derde part van een huizinge, te Boorn op Meezma ( Meskema?) zate,  

........ te voldoen de schuld in dezen; doch de impt zal terug betalen schattinge en derglijke aan de 

gedaagde.  ( het geheel doorgehaald)  

13.  Zitting 4 

Jan Martens Gravius     CONTRA  Tyalling Tyerks 

over het ten achter wezen van diverse sommen geld....  HET HOFF cond hem de sommen geld 

terug te betalen etc.. 

17.  Zitting 4 

Hille Douwes requirant te Jelsum, ter eenre zijde  CONTRA  (= op en tegens)  Lieuwe Pieters als 

Rentmeester van de geestelijke goederen, binnen Leeuwarden, ........  over melioratien aan zekere 

landen te Jelsum.  HET HOFF taxerende de melioratien op 27 g.gld 1 str; 8 penningen, cond. de 
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gedaagde de impt. deze te betalen. En compenseert de kosten.  

25.  Zitting 4 

Feye van Jowsma, Req. CONTRA Waetse van Ockinga, als voogd van Saepck van 

Burmania zijn e.h.; en voor Saeck v. Burmania haar zuster. ged. ..........  over schulden staande op 

naam van gedaagden, onder meer voor Mr Joachim Heres als erfg van zijn vader Hero Joachimi in 

cas van salaris, en meerdere anderen ..... Het HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 

26 c.gld 8 str in de punten 2 en 3 en 5 en over vele punten noch onduidelijk zijnde  acht de zaak niet 

in staat deze eindelijk te termineren.... de eed te zweren en de zaak weer voor te leggen aan Gellius 

Hillema..... 

31.  Zitting 4 

Joachim Lubberts als het recht hebbende van Gerrijt Bruchts als m.e.v. van Auck Lubberts, zijn e.h 

CONTRA Claes Hendriks in Nijeholtwolde, en voor Jacob Sybrants  ter anderen zijden. 

......  over de restitutie van 2 roeden, min 2 voeten lands, strekkende van de Scheene tot in de 

Cuijnder. Door zijn vader Lubbert Jacobs en door gedaagdes zuster was inne gebracht.  

HET HOFF cond. de ged. de impt. te laten volgen de 2 roeden min 2 voeten lands. Met fruchten 

profijten etc.; en compenseert de kosten.  

32.  Zitting 4 

Wouter Jans curator over Wilcke Thijsz erfgenamen, als geintervenieerd voor Syeurdt Melles, ende 

Jentke Hotsis,  CONTRA Douwe Hotsis te Goutum, als volmacht hebbend van de administrateur 

van de geestelijke goederen in Warregha.   ...... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

33.  Zitting 4 

Eeuwe Wijldts van Buitenpost, triumphant CONTRA Jan Jans en Reyn Martens e.l. te 

Suirhuizum.  HET HOFF adproberende de besognn van de deurwaarder poneert daarop decreeet, 

dat de koop van de landen nog eenmaal zal worden geproclameerd over het gerecht en de kerk.  

34.  Zitting 4 

Eelthijen Lijkles voor haar en voorstander van haar kinderen bij Cornelis Swartjen geprocreerd, en 

Sicke Sibrants en Jacb en Jurrien Rienx c/ux; applt   CONTRA    Hans Fries hopman onder de 

soldaten van Vriesland, als cessie hebbende van Baucke Gellofs (?) en zijn huisvrouw.   ..........  

over een sententie voor het gerecht van Leeuwarden gevallen, over een huizinge te Beetgum gelost, 

voor 200 g.gld , HET HOFF acht de applt niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.  

37.  Zitting 4 

Sueurdt Meyntes van Duinen koopman te Rotterdam, en Antonio de Moll Cassier te Harlingen, als 

volmacht van Gabriel Venal ,    CONTRA    Jaques Cerbijn  Cassier van de Taeffell ( bank?) van 

Leeninge te leeuwarden, als last van gesamentlijke crediteuren van wln Jaco Sandels zn Balbingh 

(?) en Sara Luijs en leven e.l.;  .... 10.000 guldens aan de casse van Jacques Balbrands ? In 

Leeuwarden, en nog enige lang lopende leningen...  door uitvluchten en de Dilayen,  

onder meer een brief ende hypotheek van Van Duijnen geregistreerd.......  

HET HOFF condemneert de gedaagde te gehengen en te gedogen dat er beschrijvinge werde gedaan 

door de Commissaris van de tafel van leeninge binnen Leeuwarden en om reden compenseert de 

kosten. 

35.  Zitting 4 

Trijn Sybrants cessie gehad hebbende van Sybrandt Aetses,   CONTRA Cornelis Lamberts, 

Cuijper, Aebe Dircks, en Fongher Eepes, als last hebbende van Neeltijen Damas dr,  

over een authorisatie waarbij Fonger Jelgers tot curator over Aaf Jans Vaes geordonneert, en een 

inventaris van goederen te maken...HET HOFF cond. de ged. de impt. te doen leveren perfect 

inventaris. 

39.  Zitting 4 

Jurrien Fransen in de Spangen, als volmacht van het dorp, en voorts van de dorpen Scherpenzeel, 

Munnikeburen, Oldetrijne, Nijetrijne, en Older Lamber(!)   CONTRA Jurrien Alberts, Rintijen 

Eysses, Aucke Jurriens volm van de ingezetenen van wolvega, en Johannes Jurriaens als volm van 

Nijeholtwolde, en Johannes Johannes en Schiouck voor hen zelven, ook voor Wolvega, exempt de 

drie eerder genoemden. Een wateringe gemaakt tot gerijff van het dorp Wolvega, waar de impt last 

van het water zeggen te hebben. HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar.  

40.  Zitting 4 
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Claes Martens, burger in Dokkum, Triumphant CONTRA Albert Jans zn Eelkema te 

Nijehove in Groningerland, als volm. van Frouck Eelcke Minnes dr, zijn e.h.;  

.... dat de koop van landen noch eenmaal geproclameerd zal worden. 

41.  Zitting 4 

Offke van Feitsma, voormond over de kinderen van Hessel van Meckmans, en jfr His van Feitsma 

e.l.; en het recht hebbende van Scipio van Meckema hun schoonvader;  CONTRA 

Georgh vrijheer toe Schwarzenbergh,   .....  over 6 morgen billand, gehuurd van de impt;  

Het HOFF verklaart de heren jegens elkaar niet ontvangbaar. ( maar nog veel meer genoemd in de 

uitspraak.) 

42.  Zitting 4 

Auck, Tzialckes Eepema, huisvrouw van Hessel Johannes burgeresse binnen Bolsward, aplt. 

CONTRA   Gabriel Pieters, burger en bakker in Bolsward, ...........  over 280 c.gld;  en van gehaalde 

lakenen schuldig was .... HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnisse van de Nederrechter 

niet bezwaard. 

43.  Zitting 4 

Feye van Heemstra, Grtm van Tietzerksteradeel voor de ingezetenen, CONTRA Hylck Jans dr wed 

van Gerlacus de Friso, secr van T.t.deel,  Gerlacus die bij zijn recente overlijden enige boeken, 

brieven en minimenten en andere zaken, de grietman concernerende onder zich had, die de wed. 

onder zich wil houden tot er een andere secretaris is.  HET HOFF cond. de ged. om de rechtsboeken 

en andere zaken van de grietnije over te leveren. En om redenen compenseert de kosten.  

44.  Zitting 4 

Tiete Taekes op Joure, als m.e.v. van Elisabeth Luitiens dr zijn e.h. In conv. en reconventie   

CONTRA Agge Pieters voor hem en vanwege Feick ende Hoeijte Goslings, c.d.r onder verband 

van goederen.... over een zekere plaetse of huisstede op de Joure die de impt. gekocht hadde, en de 

plaatse daarna met het huis daarop getimmerd had verkocht, waartegen Meyne Harmens hadde 

geopposeerd...     HET HOFF cond. de gedaagde de impt. de huisstede vrij te leveren, met schaden 

en interessen etc.... 

46.  Zitting 4 

Sydts van Botnija, Grtm van Wijmbritseradeel; en Jfr Tet van Douma,  CONTRA 

Jan Femmes te Cornjum, voor hm en intervenierende voor Tyalling van Campstra, ......... over de 

verkoop van 16 pondematen lands, bij de vs Jan gebruikt HET HOFF verklaart de impt niet 

ontvangbaar, en in reconventie de andere partij de oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

47.  Zitting 4 

Aarend Frans zn Sneeburgh te Dokkum, als voogd van Rints Haeije dr zijn e.h. en c.d.r voor 

Joachim Nittes te Leeuwarden; als m.e.v van Auck Haeije dr; zijn e.h ; resumerende de proceduren 

bij Douwe Dirks haar voorman uit haar naam gesustineerd, en Seerp Pieters als man een voogd van 

Fed Haeije dr; en resumerende hetgeen bij wijlen Pieter Rommarts Uilenburgh hun overleden 

curator gedaan is, als last hebbende van mr Rintse Sybrants oveleden burgemeester van Dokkum.  

CONTRA Sixtus Donia adv v.d.Hove, als curator over Jfr Tyets van Ockinga, en voor de knn 

van Feye van Goslinga bij jfr Tet van Ockinga, en wegens de selve gesustineerd.  

........  dat wln Sibren hadde gepossideert zekere twee pondematen onder de klokslag van 

Rinsumageest; buiten de Morck, en 11 einsen in Morster Colcken,  

HET HOFF cond de ged de impt te restitueren de 2 pm lands, en voorts niet ontvangbaar. 

48.  Zitting 4 

Anna Bolsma voor haar en vanwege Pieter Donghe haar overleden man,    CONTRA 

Tyebbe Pieters te Buitenpost, en Albertjen Harmens wed van Jacob Jelis (Jeltis) ; en Haie Reins 

voormomber over de onjarige weeskinderen van wln Claes Jacobs en Eelck Egberts. En als voogd 

van Griet Jacobs dr zijn huisvrouwe; en Jelte Jacobs als erfg van de vs Jelte (Jelis?)  

..... over de wandeling van zekere landen tussen partijen, zijnde 8 pondemate, HET HOFF verklaart 

Tyebbe Pieters niet ontfanckbaar, en te betalen de schaden en de interesten van de wandelkoop... 

51.   (met potlood:  )  Zitting 4 

Watze Jeltingha te Collum, voor hem en als voogd van Jelcke Aysma, zijn e.h.;  CONTRA 

Wijgher Siccama tot Lutkepost, ged.  ...... over 8 van de 11 pondematen in een zate door 

Lieuwe Jans, en nu bij Sibren Diorres gebruikt, in Torpma land, onder Collumerland 
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HET HOFF condemneert de ged de impt te leveren de vrije possessie van de 8 pm. En te refunderen 

alle schaden en interessen, en voorts niet ontvangbaar.  

52.  Zitting 4 

Hercke Poppes smid te Holwerd,  CONTRA Oeds Aebbes in Dantumawolde,  

...... de eiser meent dat hem van de getaxeerde huizinge van Hill Ockes de somma van 70 g.gld; 

toekomt. HET HOFF cond de gedaagde de impt te betalen 70 g.gld.  

53.  Zitting 4 

Pieter Femmes als voorst van Anna zijn dochter te Cornjum, impt     CONTRA Jacob Gerrijts als 

vader en wett. voorst van Gerrijt zijn zoon, mede aldaar. Dat Gerrit Jacobs zich meermalen hadde 

verstoutet, om voornoemde Anna te solliciteren, ende met haaer heimelijken houwelijk te 

contra(ct)heren, .... waarbij hij onlangs listelijk geprocureert ende te wege gebracht dat Anna bij 

hem in Leeuwarden in de herberge vergezelschapt was geweest, hebbende haar Anna dapperlijken 

geporret te drincken, .... en had gezegd dat hij haar hadde getrouwd, zonder daar ooit enig consent 

van haar vader gehad te hebben, en ondanks een trouwbelofte die van onwaarde was..  

HET HOFF cond de gedaagde om zijn van Trouwe, ten processe geroerd, te institueren, voor de 

eerst rechtdag na de grote vacantie, indien niet hem perpetuum silentium te gedragen en 

compenseert de kosten, en om dat de zaak niet eintelijck is te terminern een eed te doen ( en de zaak 

voort te zetten.)  

55.  Zitting 4 

Rienck Epema wonende in der IJlst en wed van Ipcke Annes, voor haar kinderen,   CONTRA 

Bientse Fetses in het Inga (Tinga) en Ipcke Thijs tot Bozum; voor de goederen van Anne Ipckes, 

ged.  ........ over het testament van de kinderen grootvader, Anne Ipckes, en dat die zouden bewaard 

blijven tot de kinderen 25 jaar waren..... HET HOFF .. cond de ged om de impt over te leveren 

behoorlijke staat van goederen en opkompsten bij Anne Ipckes nagelaten; en later wederomme te 

compareren voor de commissaris van den Hove....  

54.  Zitting 4 

Vrou Rynschk van Dekama  echte huisvrouw van Pieter van Regmortis, ridder ende hofmeester van 

zijne Genade, en Juffr Anna Catharina van Dekama,  in die qualt. als erfg. van Jel van Dekama, e.h 

van Tyaard van Jongema,  CONTRA Tyalling van Botnija ter anderen zijden. 

....... over het testament van juffr Jel van Dekama, waarin juffr Foeckel van Botnija tot erfg werd 

verklaard,  HET HOFF  cond. de gedaagde om de interesten van zekere transaktie te betalen, bij 

de req. gedebourseerd, onder deductie van de huur, ... en nopens de wijnkoop kosten niet eintelik te 

termineren...... 

56.  Zitting 4 

Aelcke Dirks wed van Mr Dirck Hendriks Clinghbijl in leven burger en koopman binnen 

Leeuwarden; voor haar en voor haar kinderen,  CONTRA Gerrijt Dircks te Wijns, c.d.r. 

Voor Rints Aede dr zijn e.h.;    .....over zekere eintlijke rekeninge,    HET HOFF  cond de gedaagde 

om met de impt rekening te doen, en wat in reliquia gevonden zal worden de impt te betalen. Met 

schaden etc...  

57.  Zitting 4 

Pybe Jacob Eepema burger binnen bolsward,  CONTRA Goverd Gerrijts te Worckum.  

.... over 5 lasten Rode bloete butter, van gedaagde gekocht, te leveren op de waag aldaar, de ton 

voor 41 g.gld voor Jacobi lestleden,   HET HOFF condemneert de gedaagde te leveren de 5 

lasten zonder kaas en ander koopmansgoed, en hem te boeten alle schaden etc.... onder presentatie 

van behoorlijke quitantie, van de leveringe... of andersins de impt. te betalen de overeengekomen 

somma.  

58.  Zitting 4 

Romke Clock, burgemeester binnen Harlingen, applt   CONTRA    Gielt (?) Hendriks te 

Leeuwarden.    Over een zaak voor het gerecht, waarbij de gedaagde zijn produktie niet had kunnen 

doen,   HET HOFF verklaart de appellanten bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. 

59.  Zitting 4 

Johannes Martens, en Frans Jans curatoren over wln Trijn Dominicus sterfhuis,  CONTRA 

Albert Feckes en Gabbe ? Johannis burgers in Leeuwarden.  ... over het testament in copie ter 

somma van 396 c.gld......   HET HOFF  cond. de ged. om de impt. te restitueren 396 g.gld   etc. 
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60.  Zitting 4 

Geert Joachims, bijzitter van het gerecht van Stellingwerff Westeinde, cur. over de knn. en erfg. van 

Wopcke Cornelis, geassisteerd met Jacob Sybrants, en Claes Hendriks  CONTRA  

Geese Lubberts,      .... over zekere handel van Hans van Staden en Gese Lubberts, in Nijholtwolde, 

de landen die wln. Wopke Cornelis hadde overgedragen en verkocht, ..... om de percelen door 

Joachim Lubberts te verkocht voor de helfte te bevrijden, en costeloos en schadeloos ten ontheffen.  

62.  Zitting 4 

Ryeurd Claes zn te Oosterwierum, voor Pieter Ryeurdts zijn oudste zoon, impt en Triumphant;  

CONTRA Jouck Reities dr, ged.    HET HOFF tauxerende de schaden en interessen op 159 

c.gld;  bepaalt dat de zaak haar voortgang zal hebben.  

63.  Zitting 4 

Uijlke Pibes, burger binnen Leeuwarden,  CONTRA   Jilderts Rompts onder Burum,  

.........  over een somma van 380 Car..gld die zekere Thomas Pieters schuldig was,  wegens de koop 

van zoetemelks kezen, (kazen) en deze verkocht hadden in hun huis te Kollum waar Hebo Jelsma 

als gebruiker had gewoond, en Jildert koper van de huizinge....HET HOFF cond. de gedaagde onder 

presentatie van cautie, de impt. te betalen de 380 c.gld. Met schaden etc. en compenseert de kosten.  

61.  Zitting 4 

Ocke Takes burgemeester van Bolsward, en Jan Joannes raetsman aldaar; Homme van Hoytema 

voor hem zelve, n c.d.r voor Oene Rinckes, zijn adjunct en tesamen volmacht van Tjerkwerd. 

Pannerega, Hieslum, Dedgum, en Grioterp(!), mitsgaders, en Sybolt Birdes voor hem en c.d.r voor 

Douwe van Botnia, volmacht van Nieuwland buitendijks, etlijcke van Emslos (Eemswolde?) 

Folgarstera, Scharnewolderhem, Oosthem, Abbega en Wolsum, voor zo veel die buiten kwestie 

zijn, REQUIRANTEN  ter eenre zijde  CONTRA  

Robijn Jacobs van Ferwolde, alle Syuwrdts en Abbe Eelkes van Gaast, Tyumme Gerloffs van 

Peanhem, Jaaen Heles ende Douwe Liuwes H..... van Idsegahuizen, Zalinck? Syuurdts van 

Allingawier, Fridts Olferdts  ende Claes Sickes van Exmorra, en Uilke Wijbes Jellema, reken-

meester dezer landschappe, Obbe Bauckes, mederechter in Wonseradeel; ende Rincke Hoeijtes van 

Babuirsterahuizen, Agge Joukes en Broer Joukis van Folsgara en Tyallehuizum, volmachten, alsook 

Rommert Thomas, en burgemeester Rieme Harings, Raedtsman, en dr Sibrant Siccama secr. der 

stede Bolsward vanwege de landen in de Marninge in (en) de Dieperderahem.  

MET Sicko van Cammingha u.n.v Taco van Cammingha, Thyrck Frans Eijssma, Marten Rheen, 

ende Merck Jelles mede ingezetenen aldaar; gerequireerden ter andere zijden. 

..........   over het opslatten van de vaart van Bolsward naar Worckum door enige dorpen, tot aan 

Ipckburen bree?? en die nu onwillig zijn dit te doen. Dit volgens akten uit 1538 en 1539, dat ze 

verder nog 210 roeden zouden moeten opgraven, ....... de waterlossinge van de vaart na Mackum..... 

de Exmorra zijl paseerde, naar de stad Bolsward, .... beholdens acten in voortijden door de 

magistraat van Bolsward geteekent, op 9 mei 1533; en exhibreerden de Req, nog een old Brief 

tussen de Hemgenoten van Imswolderahem, Morrahem, Oosthem en Folsgara ende 

Scherwolderahem, in den jare 1453 op Sacramentsdach gemaakt, waaruit bleek in het 5e punt dat de 

vs Hemmen waaruit blijk dat de Hemmen tegelijk hun zijlen en zijlroeden pondemaat-pondemaat 

gelijk op te maken, en te eeuwigen tijde te onderholden, waaronder de requiranten of hare dorpen 

ende Hemmen niet mede genomineert zouden worden, ......( nog 3 bladzijden)  

HET HOFF condemneert die van Ferwolde twintich en die van Gaest 60 roede te slatten in de 

zijlroede ofte vaert; en verklaart de requiranten voor het overige niet ontvangbaar. En om redenen 

compenseert de kosten.  

65.  Zitting 4 

Dr Sibrandus Siccama Secr van Bolsward  CONTRA Mr Andries Jacobs chirurgijn te 

Bolsward.  De secr. verklaart dat de ged. ter causa van zeker insolventie uit de stad gebannen is, 

waarbij de gedaagde verklaarde niet door de magistraat, maar door de Secretaris zelf is weggejaagd, 

etc.... HET HOFF verklaart de impt bij de gedaagde geinjureerd te wezen, en cond. de ged. om op 

de peremptoire rechtdag te verschijnen, en te verklaren da t hij ten onrechte gezegt heeft , dat de 

impt een akte uit het stadboek van Hasselt gesneden te hebben. En daarom God, de justitie en de 

impt om vergiffenis te smeken, en om andere zaken in het proces genoemd, 80 g.gld te boeten en de 

impt voorts niet ontfangbaar. 
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67.  Zitting 4 

Aelthijen Eckhardts, aan St. Anna Parochie, wed van Govert Jacobs en als moeder en voorstanderse 

van haar kinderen en als erfgenaam van Dirck Philips haar grootvader, Triumphant        CONTRA                  

Adriaan Jacobs.   HET HOFF condemneert de gedoemde zijn oppositie costeloos en schadeloos aff 

te doen.  

68.  Zitting 4 

Thijs Hendriks voor hem en zijn kinderen bij wln Jelcke Claes dr; en Pope Folckerts en Jan 

Wouters nom/ ux's's Triumphanten;   CONTRA Riemeren Claes zn voor hem en als voogd van 

Aalcke Claes dr zijn e.h.; gecondemneerde ter andern zijden;   .........  Het HOFF interponert decreet 

dat de verkoop van de huizinge, huissteed en landen nog eenmaal zal worden geproclameerd, over 

de rechtbank en de kerk, op 10 sept naastkomende.  

69.  Zitting 4 

Doecke ende Marck (Marick?) Aijsma broeder en zuster van wln Trijncka Aysma, bestemoeder en 

turix over Sybrand Rispens, ter eenre    CONTRA  

Aucke Aysma secr. der Staten van deze Landschappe, en Dr Doecke Eminga  voor  Frans Uulckes 

Baard te Aarum; ...............dat Rijnke Aisma de derde januari anno in presentis in de Heer ontslapen 

was, nalatende een kindskind van omtrent 11 jaren, bij Schelte Rispens hare zoon en Syurdtke 

Baerda in echte geprocreerd,  .... en hadde tot voormond Aucke Aysma gesteld, volgens testament 

van 21 sept 1607...  HET HOFF cond. Aucke Aysma om hem tot tutor te laten authoriseren. En 

Syurd en Frans om zulks te gehengen en te gedogen. 

70.  Zitting 4 

Dubbrich Vincents voor haar en haar kinderen bij Jan Keimpes, ende het recht hebbende van Joost 

Heerckes en Reynts Gerrijts dr;  Triumphant    CONTRA Hancke Bottes voor hem en vanwege 

Lolck Jonge dr zijn e.h.;  HET HOFF cond de gedaagde de triumphant te betalen de huizinge tot 

tauxatie van den Hove, of anders de huizinge te laten volgen, en de taxatie van de eigens (?) der 

landen in voegen voorgaande meyer .... de rechte waarde... 

71.  Zitting 4 

Cornelis ? Claes aan St Anna Kerk, impt. CONTRA Andries Lyuwes als het recht hebbende 

van Andries Arents,    over de ruil van een hingst voel (veulen) door Jan Remmerts voor een oud 

ruin..... met nog andere medespelers,    HET HOFF cond. de ged. om het voel te restitueren, of 

anderszins te brengen ter plaatse waar het gehaald is, en de attentaten kosteloos en schadeloos af te 

doen.  

64 (?)  Zitting 4 

Jeesck Taekes als moeder en wettige voorstanderse van haar kinderen bij Syouwcke Reyns en 

Aleph Benedictus als voogd van Bawe Syouwcke dr , universeel erfgenamen van hun vader 

Syouwcke, ende Reyenck hun zoon, en broeder , resp, inpetranten   CONTRA Sybout Tyebbes 

voor hem en caverende onder verband van goederen voor Hots Taecke dr. zijn e.h.  

.... de impt zegt dat haar van de verkoop van landen een merkelijk somma penningen hadde 

gecompeteerd; vlgds reversaal van 3 juli 1593, doch dat de gedaagde slechts enige penningen hadde 

betaald.   HET HOFF cond de ged om onder de gepasseerde borgtocht de impt te betalen 

387 g.gld en 18 sts met schaden etc.... 

38.  Zitting 4 

Buwe Douwes tot Grouw,  CONTRA Jetse Pibes, voor hem en zijn huisvrouw en mede  

als vader van Griet Jetse dr; .....   Buwe verklaart dat hij met consent van zijn ouders het recht 

hadde verzocht om Griet vs tot tweemaal toe te trouwen, doch de moeder vroeg om vergroting van 

de trouw, dit werd verdubbeld waarbij de ene helft werd betaald en de andere op een markdag zou 

worden betaald... en daarna zowel daags als bij nachte bij de (schoonouders) verbleef... 

HET HOFF verklaart de verklaringen gecontraheert te wezen en cond. de gedaagde om de zelfde 

echte na behoren te laten solemniseren 

15.  Zitting 4 

Meyle Jensma te Pingjum Req.  CONTRA Focke Jensma gereq. Ter anderen zijden 

De Impt verklaarde dat er een grote kwestie was tussen hem en zijn broer over de verkoop van zijn, 

Meiles huis zate en landen, om op 1 mei 1611 de volle betalinge in baar geld te doen. En voor dat 

de telling gschied was zijn huis niet te ontruimen,  HET HOFF  ontzegt de req. het verzoek dat 
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eerst de liqiudatie zal worden uitgerekend,  en te zien wat hem noch resteert en stellende 

genoegzame cautie voor de verspiering van Gabinus Petrij secretaris van Wonseradeel; op de 

landen te Witmarssum.  En om redenen compenseert de kosten. 

45.  Zitting 4 

Hilke Willemsdr e.h. van Willem Ketel, mede klerk der Heen Gedeputeerden; en sollciteur van 4 

vendelen soldaten, req.  CONTRA Douwe Epema grietman van Hemelumer Olphard en 

Noordwolde,  ...... de Requirante verhaalde dat haar man voor de maanden november en december 

laatstleden adsignatie had bekomen op de vs Grietenie ter somma van 2920 c.gls 19 str en vier 

penningen. Doch hierna gevraagd had zij op 16 dec 1606 1727 ggld ontvangen, .... HET HOFF 

condemneert de gerequireerde  om de impetrant te betalen 100 c.gld met schaden en interessen.  

-- ( Intendit)   Zitting 4 

Phie Heine dr req. Wed van Pieter Annis,  CONTRA Eede Reins, gereq.  

HET HOFF  houdt de liquidatie en inventaris vor bekend, en na de sententie van 15 mrt 1608 van 

Rein Edes, des gedaagdes vader, achtergelaten goederen ter somma van 1560 g,gld en 19 strs. En 

deszelfs schulden bedragende  1469 g.gld 19 strs dezelve tegen elkander afgetrokken de gereq voor 

een zesde part en de helft van een zesde part dor het versterven van Heine Reins zijn broeder 

vanwege Rein Edes zijn vaders goederen te competeren 145 g.gld; en de requirant na deductie te 

resteren 545 g.gld en cond de gereq in de schaden en intressen ..... etc.... 

 

 

 

 

VIJFDE ZITTING. 

Geprononceerd de 26 oktober 1611. 

 

Zaak 1.  Zitting 5. 

Sipcke Sytses, als stiefvader en geauthoriseerde curator  van de onj. Kinderen van Hans Bijkes (?) 

en Ids Jorcx dr zijn teg huisvrouw,  CONTRA Ryeurd Douwes en Tyal Joachims e.l te 

Wommels  ged. ..hier verhaalde de impt dat de kinderen van hun vader competeerde 30 g.gld 

als resten van vette beesten bij de impt ontvangen alsmede enige obligaties....    

HET HOFF cond de gedaagde om de impt te betalen de 30 g.gld met schaden etc... 

3.  Zitting 5. 

Georgien Gerbes te Boornbergum applt   CONTRA  Thonis Allards te Cortehemmen, 

Geappelleerde.  ... om te procederen over een wandelkoop  

HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, en veroordeelt 

hem in de kosten tot s'Hoffs taxatie.  

4.   Zitting 5. 

Francoijs Swart, mede klerck van de gedeputeerden van deze Landschappe; applt.  CONTRA  

Jacob Jeppema, burger in Leeuwarden,   De applt verhaalde dat de ged hem had geconvenieerd met 

een borg van 300 car. Gld   dat applt ook schrijver was geweest voor hopman Michiel Haze (Hage?) 

en met diens andere schrijvers Pieter Cluijter en Lieuwe Doeckes wel eens de bode van de staten 

Beernt ( eerder Geert) Jouswerd, (?) hadden gezien, tegen wie Jeppema de applt zijn borgtocht 

hadde gegarandeerd. 

HET HOFF .... doet ten niet het vonnis van de Nederrechter en bij  nieuwe sententie verklaart de 

geappelleerde of originaal impetrant niet ontvangbaar, en om redenen compenseert de kosten. 

5.  Zitting 5. 

Lyuke Hannia met expres consent van haar man Pieter Feddes ab intestato erfg. van Harmen 

Hesener haar overleden broeder, van moeders zijde, impt CONTRA  

Baucke Eelckes te Verwolde, ged ter andere zijde.     .........  de impt verhaalde dat in leven was 

geweest Wyke Haricx dr haar moeder, en eigenaresse was geweest van 15 pm en 3 einsen land  in 

de zate Bamburen (Baburen?) in het vs. dorp (Verwolde = Ferwoude?); 

HET HOFF verklaart de impt tot haar eis en conclusie niet ontvangbaar.  En in de kosten. 

6.   Zitting 5. 

Jarich Douwes en Douwe Thonis als voormonden over Jelle Emes weeskinderen, applt CONTRA  
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Thomas Douwes te Staveren.   Over het bedrag van 100 c.gld ter cause van verschoten penningen... 

HET HOFF verklaart de appellanten tot het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

2.   Zitting 5. 

Pibe Douwes, burger in Leeuwarden, voor zijn huisvrouwe en zijn huisvrouwen zusters,  Req. 

CONTRA Gabbe Jans, te Dokkum.  Over een schuur op de landen gebouwd, door Beernd 

Gosses, waarvan de materialen door Beernt zelf gekocht waren..... 

HET HOFF  cond. de gereq. om de estimatie van het muurwerk door een metselaar te taxeren te 

betalen aan de req. Of te gedogen dat de taxatie van de huizinge bij den Hove zal worden gedaan. 

7.   Zitting 5. 

Francois Wouters koopman binnen Amsterdam,  CONTRA   Lolle Tiebbes op Harich.  

....... Over een Bomerije ter somma van 300 pond (=C.gld) op het schip van eene Tiebbe Lolkes 

verschoten 

HET HOFF cond. de gedaagde te passeren acte en bescheid, om de impt. te betalen 300 c.gld; 

(=pond) op termijnen in des impt eis uitgedrukt.  

8   Zitting 5. 

Harmen van der Wolde Triumphant     CONTRA    Dubbrich Vincents..... 

 HET HOFF  cond. de ged. om haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. 

10.  Zitting 5. 

Janneken Coenes wed van Bartholomeus Oldeneel, in Leeuwarden, destijds deurwaarder,  

CONTRA Teye Fockes executeur van Kollumerland,  .... over een acte waarin sprake is van 35 

c.gld;    Het HOFF verklaart de eis nopens de gedaagde gedaan boven zijn presentatie niet 

ontvangbaar.  

11.  Zitting 5. 

Jacob Peeters, burger in Leeuwarden, als erfg van Lijsbet Jacobs, bij Tziesck Jelke dr in echte 

getogen, en haar erfgenaam.   CONTRA Rints Boele dr binnen Leeuwarden.  

.... verhaalde dat Jelke N. in tijden Hellebaardier was van Stadhouder Merode, dat na zijn overlijden 

Tziesck in en op hun goederen was blijven zitten, en vraagt om de rechtmatige portie van zijn 

wijlen wijffs vader;    HET HOFF verklaart de eiser erfgenaam van zijn overleden kind, bij Tiesck 

Jelte dr; en de goederen die het kind heeft achtergelaten te laten volgen, met fruchten etc...en haar 

gedaagde te betalen de verbeeteringe aan het sterfhuis, de kost en voeding van zijn wijlen vrouw, in 

verminderinge van de goederen van der gedaagde genoten.  

12.  Zitting 5. 

Lolcke Tzommes als erfg onder beneficie van inventaris van Anneke Sibes zijn overleden 

huisvrouwe;    CONTRA   Jacob Arriens, (Aris?) en als facteur van Hans van der Lanen, en Thijs 

van Dalen ged.;  .....  over de koop van een quantiteit van fijn garen van 440 pond ter somma 

van 925 Car. Gld ....HET HOFF verklaart de impt niet ontfanckbaar. 

13.  Zitting 5. 

Pieter Pheltes CONTRA Douwe van Botnia  

.... over een somma van 109 c.gld; 14 strs ....  HET HOFF  cond de gedaagde te betalen de 

voornoemde somma en de kosten van het proces tot 's Hoffs taxatie.  

14.  Zitting 5. 

Wytzie van Beyma en Feijck Douwe dr e.l te Franeker, CONTRA Lieuwe Fopma te Arum, 

als vol en proc. hebbend van Jan, Louw en Hilcke Dircks zonen,  

.... meent dat de jongens familie zijn van de overleden Senne Symons, en dat zij instrumenten 

dienen te oveleggen hoeveel goederen zij uit de erfenis hebben gekregen...... 

........ voor de comissaris van den Hove, daar de feiten contrarie zijn, en de vragen onder ede te 

beantwoorden, .... en verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

15.  Zitting 5. 

Reiner Jans te Goch (?) wonende,  CONTRA Joost Buens en Bruin Gijses, gedaagde ter 

anderen zijden,  ... over de somma van 128 c.gld.19 str 8 penningen;  

HET HOFF  cond. de ged. om de commissaris van den Hove wederomme in handen te stellen 601 

c.gl en 19 strs en te gedogen dat tussen partijen preferentie werde uitgesproken.  

16.  Zitting 5. 

Aeltien Sakes te Baard vor hem, en voor zijn knn. bij Rixt Hessels dr;  impt   CONTRA  
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Bouwe Sijtzes en Feijck Andries dr  e.l. te Oosterendt;  ... over de betaling van 59 g.gld. cum 

expensis.....   HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen  25 g.gld 4 str en 8 penningen, sedert de 

1e mei 1600 verschenen,  ................onverkort haar recht bij nieuwe instantie over de betalinge van 

2 koeijen..... 

17.  Zitting 5. 

Marten Renckes te Delsterhuizen,  CONTRA Wopke Imes in de Roode Hel, assessor van 

Schoterland, als m.e.v van Hylck Sicke dr; en Dedde Sythes (Sypkes?) in de Broeck haar 

sterkmakende voor Ebe Nannes haar oom, en Job Pieters haar landzate;  

.... de impt zegt dat hij in onrijpe en weeslijke jaren enige noodwandel van landen had aangegaan, 

met wln Botte Nannes, o.m een stuk hooiland in Oosterniega,....  

het Hoff verklaart de eiser niet ontvangbaar.....   

18.  Zitting 5. 

Tierck Tiercks en Anna van Weerdenburgh e.l te Leeuwarden; CONTRA  

Jacob Beijma en Aagt Sierks dr; e.l aldaar;  over enige betalingen, een van 150 g.gld en een van 15 

g.gld.... HET HOFF cond de ged de impt te betalen de 150 g.gld, de 15 g.gld en nog 86 g.gld, alles 

met schaden en interessen, te betalen 1/3 op mei 1612, allerheiligen 1612 en mei 1613. idem. 

19.  Zitting 5. 

Wilbert Jelis, passementwerker binnen Leeuwarden, als cessie hebbende van Boudewijn van Loo,  

CONTRA Matthijs Rommarts. Ged.   .... over een brief van Obligatie  

HET HOFF cond de gedaagde om de impetrant te betalen  125 g.gld met de intressen etc.    

20.   Zitting 5. 

Goitien  Lamberts voor hem en als m.e.v. van Daeck Dates,(?)  CONTRA  

Douwe van Aylva, voor Jfr Susanna van Meckmans, zijn e.h. 

..... om de melioratien bij de requirant op requireerdes landen staande te taxeren.....  

HET HOFF cond de gereq. aan de req. te betalen 125 g.gld wegens de melioraratien.  

--  1e  ( intendit )  Zitting 5. 

Gerrijt Pieters, mede rekenmeester, als cessie hebbende van Doed Eelckes, wed. van Johannes 

Jaspers,  CONTRA Jeyp Goitiens, op het Heerenveen,  

.... over de koop van laken ter somma van 39 c.gld 3 strs.  En niet betaald....  

HET HOFF cond de gedaagde de impt te betalen de vs somma.  

--  2e  ( intendit)  Zitting 5. 

Ids Peeters, c.d.r voor Jees Rienckx dr zijn e.h. CONTRA  

Tyallingh Dirks en Bauck Boeijens te Oosterbierum, ged. ... om na inhoud van een instrument d.d. 

16 april 1604 het bedrag daarin te voldoen, ...   Het HOFF houdt de brief van 1604 voor bekend en 

condemneert de ged om de zate en landen te ontruimen, of de impt te betalen 600 g.gld; met 

schaden etc en in de kosten tot 's Hoffs taxatie. 

23.  Zitting 5. 

Jan Reins, voor de andere erfg van Rein Jans, hun vader CONTRA Warmolt Wierds burger in 

Leeuwarden, geappelleerde. ...... over de decretale verkoop van een deel van een huizinge in 

Bolsward, op de Grooten Dijlacker, ten nadele van Haring Sijeurdts, de appellants moeder bekomen 

te hebben.  HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

24.  Zitting 5. 

Hendricus Heeck cur. over de goederen van Folkert Watzies, en Alcke Goris dr. e.l. en c.d.r   

CONTRA Hero Tyaerdts chirurgijn binnen Haarlem, intervenierende voor Dr. Ade van 

Eijssinga,  ...... verklaarde waar te wezen dat Mr Salomon Anthonij, Franchois schoolmeester in 

Leeuwarden, die Folkert en zijn e.h. 40 g.gld schuldig was, waarvoor bij in gebreke was gebleven, 

zeker huis was beleend, waar Eisinga nu woont,.... HET HOFF verklaart de halve huizinge ten 

processe van des impt's schuld gehypothekeerd, en condemneert de gedaagde deze te ontwijken,  

om zijn ten achter wezen en condemneert de gedaagde in de helft van de kosten..... 

25.  Zitting 5. 

Lolcke Tziommes voor hem en onder Ben. v. Inventaris erfgenaam van Anneke Sybe dr zijn e.h.;  

CONTRA Barthel Douma als voorst. Van Jfr Saepck van Douma zijn e.h.; en voor Graats van 

Douma, in leven e.h. van Hessel van Feitsma, ged.     ......  over een schuld van 100 g.gld; volgens 

instrument,  HET HOFF cond de ged. om de impt te betalen de 100 g.gld; met schaden etc.... 
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26.  Zitting 5. 

Ocke Siouckes applt ter eenre  op en tegens    Ente Meinerts, te Tirns geapp.  

Over een sententie voor het Nedergerecht van Bolsward, gevallen...... 

HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnisse niet bezwaard.  

27.  Zitting 5. 

Wybe Sieurdts te Gersloot, als last en proc. hebbende van zijn zusters en broeders en mede vanwege 

Neel Pieters te Haskerdijken, Anne Douwes te Oldehaske, en Riurd Lieuwes te Nijeholtwolde; impt 

CONTRA   Wytzie Jenckes te Haskerdijken, voor hem en als leg. adm. van zijn kinderen en als last 

hebbende van de andere erfg. van Wytze Jeyps, Reitse Hotties voor hem zelven, en vanwege 

Foecke zijn moeder, en Albert Gerrijts vanwege zijn huisvrouw,  

......... over de schattinge van 11 pm hooilands, waarover al lang was geprocedeerd, onder de zate te 

Haskerdijken waar Carsten Pieters en Neel Pieters enige jaren gewoond hadden,  

HET HOFF verklaart de baar in questie executabel en cond de ged. hem te ontholden en te betalen 

schade en interessen te betalen door zijn weigeringe gehad en noch te hebben.... 

28.  Zitting 5. 

Ida, Haring Jeltes weduwe te Tzum, applt CONTRA Tiecke  Eepes en Albert Jurriens 

kerkvoogden te Hitzum, geappelleerden.  ....  over de opzegginge aan Haring Jeltes haar zoon 

gedaan.... HET HOFF verklaart de impt bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

31.  Zitting 5. 

Jan Frans molenaar voor Eelke zijn zoon,  CONTRA Hendrik Hennis (Hinnis) te Lyeussens 

gedaagde;  ... dat de vs. zoon samen met Hendrick Hinnes  te Lyeussens ten huize van Micke 

Menses herbergier, door Hendrick met een opsteker in de rchter zijde tussen de ribben was 

gestoken, .... na lange tijd temelijk gecureerd was.... HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 5 

g.gld onder deductie van hetgeen er bij de gedaagde ter wondinge van meesterloon is 

gedebourseert; en om aan de impt. te refunderen de schaden en interessen, door zijn versuimenisse 

gehad, en overigens tegens elkanderen niet ontfangbaar.  

32.  Zitting 5. 

Johannes Sibrants Felsum asessor van Hennaarderadeel; en Folcku Claes dr e.l.; en Minne Claesses 

te Lyeussens c.d.r voor Syds Jetse dr en Freerck Claes te Raardt,  ged.  Over de overdracht van 2 

partijen geld een van 250 g.gld en een van 175 g.gld aan Joachim Eelkes en Jets Willems in leven 

e.l. ... onder ede en onder deductie van mogelijke posten, condemneert Minne Claes 65 g.gld te 

betalen en Freerck Claes 65 g.gld; aan de impt. En voorts niet ontvangbaar....   

33.  Zitting 5. 

Adriaan Jacobs schrijver van de hopman Wigle van Hania, als cessie hebbende van Matthijs van 

Muiden, Fendrich van de hopman Johan van Esinge  Impt. CONTRA  

Jan van Leeuwen wonende op het Heerenveen, ged.    ...... over enige brieven van obligatie,  

HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 130 g.gld met schaden en interessen.  

35.  Zitting 5. 

Trijn Meents wed. van Jan Pieters in Groningerland, voor haar en haar kinderen,  CONTRA 

Aelcke (Ailke) Feike dr wed Jan Martens, voor haar en de kinderen. .....  over de verkoop en 

overdracht van een molen aan Peeter Gerbens, te Gerkesklooster, voor 900 gld min 9 stuivers. 

Waarvan nog een schuld staat van dik 500 gld.  HET HOFF verklaart de meubelen van de impt 

vanwege het ten achter wezen gehypothekeerd, cond.  de gedaagde om haar impt te betalen 518 

g.gld  of  andersins de meubelen te laten volgen, en cond. de gedaagde in de kosten.  

36.  Zitting 5. 

Cornelis Sipckes en Peeter Willems gewezen burgemeesters van Staveren    CONTRA  

de Wethouders der Stad Staveren,  HET HOFF taxeert de kosten en uitgaven op 67 c.gld 3 strs en 

cond. de ged. om dezelfde somma aan de req. te betalen, en wegens  het feit dat de feiten 

CONTRArie zijn de eed af te leggen en de zaak aan Ulenburg voor te leggen.  

37.  Zitting 5. 

Dr Feye Gabbema, als erfg. van Baucke Feyes en Lam Harmens dr zijn vader en moeder,   

CONTRA 

Gabbe Sibes te Driesum, gedaagde.  .... over een brief van obligatie, van 28 dec 1599, waarvan de 

eiser een copie vraagt,    HET HOFF cond de gedaagde de impt te betalen 205 g.gld  met schaden 
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etc...  

38.  Zitting 5. 

Mamme Everts en Syu Reijners  e.l. te Holwerd,   CONTRA  Claes Claes zn en Maricke e.l te 

Hoogebeintum. (in conv. en reconventie)  .... over de betaling van 2399 g.gld van een reversaal uit 

febr 1610.  .... in conventie te betalen 300 g.gld  de eerste mei lestleden verschenen, onder deductie 

van 200 gld  en voorts alle meidagen 300 g.gld;  en in reconventie .... de zaak niet om te termineren 

en hun artikelen te stellen in handen van de commissaris..... 

39.  Zitting 5. 

Focke van Aerntsma hopman van het Friese Regiment,  CONTRA Hessel van Feitsma en 

Gijsbert Bouricius voor Bartheld van Douma, ged.  ... over een veroordeling van het Hof tegen 

Hessel van Feitsma betreffende een merkelijke somma, tot voordeel van de impetrant, die 

deurwaarder Gerrijt Radijs hadde gedaan op zekere zate lands te Schurega, door Meile Jelles en 

Arend Dirks gekocht, .....HET HOFF cond. Hessel van Feitsma te betalen de helft van 67 g.gld , 

van 74 c.gld 8 strs en van 18 c.gld. En voorts tot de eis tegens Van Douma niet ontvangbaar.  

40.  Zitting 5. 

Sytthie Piers en Wybe Jarichs als kerkvoogden van Smallebrugge, applt CONTRA 

Syrck Sythies en Enne Agges, en Beentie Feickes, bijzitters van het gerecht van Wijmbritseradeel; 

en de voornoemde Inne (Enne) in plaats van Sioucke Tziallings, curator over Doed, Wijbes 

Ockema, geappelleerde  .... over een halve pondemate lands in de applt's gebruikte zate, en 

zonder recht van huringe gelegen in de zuidooster sijde van de Flaijt, in de Flaije einde gelegen....en 

al sinds 1606 om betaling vraagt.... HET HOF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het vonnis 

van de Nederrechter. En om bewegende oorzaken compenseert de kosten.  

21.  Zitting 5. 

Lieuwe Albada, voor hem en als m.e.v van Jfr Wilsck Glins, applt   CONTRA  

Maeijke Hans Pijls e.h. van Pieter Pheltens, geappelleerde.  .... over de betaling van 349 g.gld; ... de 

geappelleerde niet kon geloven dat de geëiste schuld zo hoog kon stijgen...  

HET HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard door het vonnis van de Nederrechter.  

22.  Zitting 5. 

Goevert Dircks en Cornelis Francx, als geauthoriseerde voormonden van de boel en goederen van 

de geabandonneerde boedel van Spruijt en Steegmans compagnie, impt CONTRA  

Hubert (Hubrecht ) Oostrum en Rints Taecke dr e.l. binnen Almenum, ged. 

Over de koop van witte engelse lakens, van de compagnie, door Taecke Wopkes en Syrck Tyesses, 

voor 175 Philips floreenen, 8 strs en 4 deniers, bedragende het geheel 1052. phs gld, 8strs en 4 

deniers blijkens obligatie. HET HOFF doet te niete de koop van landen ten processe geroerd, voor 

zovel die Teacke Wopkes hebben toebehoord, en condemneert de gedaagde die te ontwijken, met 

schaden en interessen. (blijkbaar is de schuld in de loop van het proces, door een zekere handeling 

omgezet in een verkoop van gronden. ) 

--  3e ( intendit)  Zitting 5. 

Gerrijt Dirks, burger en coopman binnen Leeuwarden, en Eene Dirks dr e.l.; CONTRA  

Pieter Riemers te Wirdum, en Rents Hillebrants zijn e.h onder renunciatie gecaveerd hebbende voor 

haar,  ... volgens een instrument van 17 febr 1602 competeerde de impt een somma van 330 g,gld.  

HET HOFF cond. de ged. contumax en en verstekt hem van vordere proceduren,  houdende het 

instrument voor bekend en condemneert hem te betalen de 330 g.gld.  

50.  Zitting 5. 

Eeske Sieurts wed van Ulpianus Ulpii en het recht hebbende van Sioerd Sprong haar zoon, als erfg. 

van de vs Ulpij zijn zoon. Impt CONTRA Mathijs van Muiden, vendrich van hopman 

Johan van Esingha (Eisinga?) gd.  ... toen Van Muiden in 1603 onder soldij in Holland lag en hij 

enige penningen nodig had, hem door de echtelieden zijn voorgeschoten.... 

HET HOFF cond de gedaagde de impt. te betalen 50 c.gld met schaden etc...  

49.  Zitting 5. 

Fonger Harings te Bolsward, geintervenieerd hebbende voor Tzialling Laas zn c/ux;  CONTRA

  

Jan Fransen, raadsman van Bolsward buiten  de Sandsterpoort, en Wijger Aernszn als oomen van de 

kinderen van Fonger Harings en en Taets Rincke dr.   ..........  over de verkoop van 16 pm lands, en 
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4 einsen, in Longiestra zate, door haar van haar bestemoeder aanbeerfd,  

HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

47. Zitting 5. 

Leentien Dirks als wed van Pieter Cornelis Femmes te St Jacobs Par. Geass met Philips Jans haar 

tegenwoordige man, voogd van Soet Pieters dr. en Wijbe Willems als voogd van Neeltien Pieters dr 

als erfgenamen van Pieter vs. CONTRA Job Jansen als m.e.v. van Annetien Laurens dr zijn e.h 

caverende de rato;  .... over een reversaal brief van 29 april 1605; van 4965 c.gld als rest van 

meerdere somma,  HET HOFF cond. de gedaagde de impt. te betalen de 4965 c.gld. Waarvan op 

de 1e mei 161 en 1611 telkens 1300 gld, en daarna als nog verschijnen zullen,  en condemneert de 

gedaagde in de kosten.  

45.  Zitting 5. 

Marten Gijsberts burger in Leeuwarden, als cur. over Johannes Gerrijts ende Luijtske Martens, 

zonen en dochteren en Luitske Sioerds de kindskinderen en naaste bloedverwanten van Wln Wijbe 

Martens, Req;    CONTRA Aerendt van Loon als curator over Teth Tiesse (?) dr. gereq.  

............  om te procederen over de goederen nog ongedeeld en gescheiden, of te gedogen dat 

partijen samen de deling konden maken ....   HET HOFF  cond. de ged. om de impt. te betalen 115 

c.gld van de 1e mei 1607, en dat tot 1609 als reste van 652 c.gld met schaden etc; .... en te stellen 

genoegzame cautie, verklarende heuren ......  gehypothekeerd te wezen... en in de kosten. 

Zitting 5. 

41. 

Ritske Pieters, executeur van Dongeradeel W-zijde der Paesen,  CONTRA  Ritske 

Floris te Dokkum voor hem en voor Alijt Sents dr, zijn huisvrouwe.  .... over een schuld van 62 

c.gld van impost, en overdracht....  HET HOFF verklaart de impt niet ontvangbaar. 

51.  Zitting 5. 

Douwe Eelckes Popta, er eenre zijden Req.  CONTRA Wopke Jarichs gereq.  

....  over een sententie van 14 febr 1604, over de verbeteringe van huizinge en landen door gereq. 

gedaan,     ... om door het leggen van groepen.....  reparatie van glazen in de twee kamers...  

HET HOFF  verklaart de req. de gereq. te betalen 40 c.gld; met interessen van dien sedert de 

litescontestatie, en voorts niet ontvankelijk.  

52.  Zitting 5. 

Alydt Lyckeles wed van Pieter Simons, en Douwe Taede en Pieter Simons zonen, en Jay Simons dr 

e.h van Douwe Douwes, burger te Staveren. Als erfg. van de vs Simon, applt CONTRA  

Monte Rincke zn. te Warns, geappelleerde.  .... over een uitspraak van het gerecht van Staveren, 

over een somma van 150 C.gld;  HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaard bij het 

vonnisse van de Nederrechter.  

53.  Zitting 5. 

Regnerus Annius, Advocaat voor dez$en Hove; als m.e.v van Fed Popma, en c.d.r    CONTRA  

Sioerdt Tiercks tot Schettens, cur. over Geloff Heeres, en Liupck Heere dr;  in conventie en in 

reconventie;  ..... over brieven van obligatie,  HET HOFF cond. de gedaagde om de impt. te 

betalen 400 g.gld; met schaden en interessen, en in reconventie verklaart de gereq. ongehouden te 

zijn om op eiser's presentatie te antwoorden. 

54.  Zitting 5. 

Tiaerdt Reins burger binnen Workum, als geauth curator over Rixt Tiaerds dr;  impt  CONTRA

  

Jencke Joucke dr wed van Otte Jacobs, Jacob Ottes, Jencke Ottes, Sibbel Ottes e.h. van Claes 

Bauckes, als kinderen en erfg. van Otte Jacobs.  .... dat destijds Claes Claes van Coeverden, alias 

Coenincx, die in echte hadde bij eene Geert Lamme dr. van Coeningsbergen, in Pruisen getogen, 

binnen der stad Amsterdam een dochter genaamd Rixt Tiaards zijn dochter, haar nalatende enige 

schone goederen te Koudum gelegen volgens zekere inventaris....   HET HOFF cond. de ged. om de 

impt. te laten volgen alzulke goederen als bij Tiaerdt Tiaerdts zijn nagelaten, met vruchten 

emolumenten etc...  

55.  Zitting 5. 

Gielt Aeltzies, in Oldega , voor hem en geassisteerd met Uble Hinnes, als voogd van Aet Saecke dr; 

applt. CONTRA Jelcke Wybrants tot Sumeer, als voormomber over de jongste weeskinderen 
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van Wybrant Wytzies, en Tiebbe Wybrans in Nijega alsook Jacob Hendriks aldaar, en Reinke 

Wybrants in Oldega, als voormonden over de weeskinderen van Douwe Gelts. Intervenierende voor 

Rienck Jans en Wolter Jetzies geappelleerden,     .........  over een uitspraaak van het gerecht van 

Smallingerland betreffende 7 grazen land uit Wybrant Wytzies nalatenschap, in de fenne ten westen 

van Oldega, naast Jeroen Wijgers fenne, en aan de sijde van de Elinckslachte, ten westen Wilcke 

Empkes, en Jeroen Wijgers landen ten oosten, waarin buiten consent van de appellant was gegraven 

en gespit.    HET HOFF verklaart de bevelen wel gedaan te wezen en cond. de appellant, origineel 

gedaagde, om hem te onthouden vandien, mitsgaders in de kosten en schade...  

56.  Zitting 5. 

Epe Huytema (Epeus van Hoytma) als volmacht van Feye van Aylva, en Juffr Aelcke Galema, imt 

ter eenre   CONTRA   Agge Jarichs en Wijbrandt Remes, beide op Harich, ende Aat Frieschke wed 

als meder en wett. voorstander van haar zoon bij Friesche Hylkes getogen, te Elahuizen, tesamen 

hun sterkmakende voor Lieuwe Alberts, ter andere zijde gedaagden.  ..........  over de verkoop 

van een zate lands te Harich en dat bij stukken, waarin Agge Harings door niaarneming koper was 

geworden, van een kamp land van 4 pm voor 107 g.gld , Friesche van 7 pm voor 54 g.gld, en 

Lyuwe Alberts 3 pm voor 43 g.gld etc...  ( meer kopers)         HET HOFF cond de ged in het 

onderhouden van de artikelen in het proces gemeld, en te gedogen dat de landen werden gemeten, 

en te betalen de overmaete bij meting bevonden, met schaden en cond. de gereq. in de kosten. 

57.  Zitting 5. 

Jarich van Ockinga, als m.e.v. van Jfr Hylck van Ockingha, impt CONTRA Sicke van 

Cammingha als vader en leg. adm van Taeco van Cammingha de jonge, zijn zoon bij jfr Fed van 

Ockingha, zijn overl e.h.  Gerroldt van Cammingha als m.e.v. van Catharina van Cammingha, zijn 

e.h en Hessel Claas van Vervu(o) als man een voogd van Siouck van Ockingha;  gedaagden. 

.... dat Joost van Ockingha en Jfr Saepck van Cammingha e.l.; hun resp. grootvader en grootmoeder, 

vader en moeder destijds gewoond hebbende te Burgwerd op Donia State, waarbij Joost vrij kort 

daarna was overleden, die had gewild dat de originaal reqirant, wezende zijn oudste dochter, en naar 

zijn moeder genoemd, vooruit de goederen zou hebben en na de dood van Saepck ook het huis, het 

hoff en de singel, ...     HET HOF  condemneert de gedaagde de impt te laten volgen huis, hof en 

hornleger, te Burgwerd, met profijten etc te laten volgen; sedert de dood van jfr Saepck van 

Cammingha, partijen moeder,  onverkort de nieuwe bouwinge en melioraratien door de gedaagden 

gedaan, en 500 g.gld te betalen indien ze het gepresenteerde in het 20e punt niet willen verlaten.  

Condemneert de gedaagde voorts de goederen te scheiden en te delen, of te gedogen dat bij de 

Commissaris van den Hove scheidnge wordt gemaakt..... 

58.  Zitting 5. 

Taecke Michiels, burger in Leeuwarden CONTRA Jacob Schouten binnen Leeuwarden, 

Christoffel Damas binnen Groningen,  ged.   ....  over een proces om de schulden van Ade 

van Eissinga te annihileren, voor de crditeuren, de verkoping van een zate lands, vanwege een ten 

achter wezen van 1400 g.gld.... HET HOFF cond. de gedaagden om de impt. uit de ontvangen 

penningen te doen toekomen 200 ggld; met schaden etc, sedert de litescontestatie.  

59.  Zitting 5. 

Alle (Aete) Jarichs te Wommels, Applt. CONTRA Sibrant Anskes aldaar geappelleerde 

 voor het gerecht van Hennaarderadeel was gedagvaard vanwege een dam in een watermolen dijk, 

en deze weder te leggen.... HET HOFF verklaart de appelant niet bezwaard bij het vonnis van de 

nederrechter. 

59a, ( a met potlood bijgevoegd)   Zitting 5. 

Jelle van Andringha, grtm van Utingeradeel, impt CONTRA de Heren Gedeputeerden. 

.....  Waarin de impt, Jan Swaen en Rintije Andries hen borg gesteld hadden voor Bartholomeus 

Eijsses, pachter voor de generale middelen, of de impost op bieren, gedurende 6 maanden, doch 

door quader betalinge..... HET HOFF cond. de ged. te refunderen de schaden en interessen, heeft 

gehad door de relaxatie van Bartholomeus Eijsses.  

29.  Zitting 5. 

Herman Hayes te Sneek, impt.  CONTRA Goslick Jans burger in Leeuwarden;  

... dat de ged. zich niet had onzien om de impt buiten de Wirdumer poort op de Heereweg te 

injureren, op 25 okt 1609, door hem met smaedige woorden hem voor een dief te schelden, waarbij 
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de impt gevallen en geslagen was, de neus en mond te bloeden,  zodanig dat hij te Leeuwarden 

enige dagen het bed had moeten houden.... HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 18 

g.gld en voorts niet ontvankelijk.  

30.  Zitting 5. 

Harmen Haeijes burger binnen Sneek, als m.e.v. voor Bauck Upkes zijn e.h.;    CONTRA  

Goslijck Jarichs ged.    Waarbij Bauck Upke dr ten huize van Jan Martens Gravius ontvanger van 

Wijmbritseradeel door Goslijck Jarichs was beledigd, ( geinjureerd), voor dief uitgescholden, en gij 

hebt mij geld ontstole... wat Bauck ontkende.... haar met vuisten dreigde, “ik wilt u wel uit de kop 

slaan,”........ had daarna in zijn broekzak na een opsteker getast,  waar hij zeker mee zou hebben 

gestoken als zij niet door de ontvanger ontzet was geweest...  en dus eerst voor het gerecht van 

Sneek gebracht.... HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 18 g.gld en tot zijn vordere 

eisch niet ontvangbaar. 

71.  Zitting 5. 

Broer Claes te Sibrandahuis bij Dokkum,    CONTRA Heert Pieters en Agniete Frerick Sipkes 

weduwe ter andere zijden ged.  HET HOFF verklaart de 20 pm land voor gehypothekeerd; 

voor de vrijleveringe van de huizinge en de landen, te Wanswerd, cond. de ged. de vs 29 pm. te 

relaxeren, of andersis de impt te betalen alzulke penningen als Taede Tyesses , Oene van Wytzma 

en zijn e.h. schuldig was. ...( ) onverkort de Impt's recht neffens zijn pretensien tegens Juffr Doed 

Donia, de erfg van Oene van Wytsma en Toenis Peeters.... 

60.  Zitting 5. 

Ale Jarichs te Wommels applt   CONTRA   Sibrant Anskes geappellerde, 

een zaak voor het gerecht van Hennaarderadeel over een lijckpad en kerkpad dat hem competeerde, 

en dat de geappellerde het gebruik zoude gehengen en gedogen..... 

HET HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

63.  Zitting 5. 

Hans Johans deurwaarder van dezen Hove, in cas en specificatie van salarijs,  

CONTRA   Gerrijt Dirks.    HET HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar. 

62.( met potlood)   Zitting 5. 

Monte Rinks als volmacht van Warns en mede landen hebbende te Scharl,    CONTRA  

Johannes Sytses te Balck als last en proc hebbende van de ingezetenen van Scharl,  

... waarvan een deel der landen waren verloren door de zee ende doordien buitengedijkt. Aan de zee 

overgeleverd , waarover een remissie is gescheid van 43 florenen, en dat dus minder in de floreen 

zouden bijdragen, zodat die van Warns nu ook verlichting willen genieten....  

HET HOFF. Condemneert de gedaagden ook 43 g.gld voor de landen die afgeslagen en 

buitengedijkt zijn.  

64.  Zitting 5. 

Boudewijn de Blocq, burger in Leeuwarden; impt en triumphant;    CONTRA 

Cornelis Edes Feitema ged en gedoemde,  HET HOFF taxeert de schaden en interessen op 66 

c.gld en 8 strs, en cond. dat de executie daarvan haar voortgang zal hebben.  

66.  Zitting 5. 

Reyner Minnerts te Burum, Rq.   CONTRA   drie advocaten als volmachten van de crediteuren van 

Sa(e)s Heerckes en Lub Renckes, .... om de requireerde in zijn validatie te laten als genoemd in de 

derde post van zijn spcificatie, tot zo'n bedrag als het Hof bij taxatie zal vaststellen.  

65.  Zitting 5. 

Douwe Reins en Focco Sibolts, als vol van Nijehuisen, applt,   CONTRA   Meile Sibolts in 

Oldegha, en Ocke Hoytes als volmachten van de Mardijk,        ........over een zaak waarin de eisers 

zich afvragen of zij als volmachten van de Maerdijck wel iets van hun ingelanden kunnen vragen....  

( niet duidelijk waar de zaak zich op toespitst)  HET HOFF verklaart de appellanten bij het vonnis 

van de Nederrechter niet bezwaard, onvercort de interesseerden van Nijehuizum hun recht ten 

pricipale, en anders de geappelleerde en de vijf dorpen hun defensie ter contrarie. 

68.  Zitting 5. 

Pieter Pieters, houtkoper te Harlingen, applt,   CONTRA Frouck, Feike Lubberts wed. als erfg van 

haar man,   over de betaling van 57 c.gld 5 str...  HET HOFF doet te niet het vonnis van de 

Nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende, rejekteert de exceptie bij de geappelleerde 
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gedaan, revocerende de sake voor de Hove, en cond. de gedaagde peremptoir op de vragen van de 

Nederrechter te antwoorden, en met hem ten principale voor den Hove te procederen.  

69.  Zitting 5. 

Hans Heerts, Req. Ter eenre   CONTRA Ass Lieuwe dr gereq,   

over het sedepart van een huis in Leeuwarden staande in Droevendal, en een zate in de Ham,  

HET HOFF  oordeelt dat de rq, werde gesteld in de possessie van de zesdepart, van de huizinge en 

de zate vs.en haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

71. Zitting 5. 

Douwe Dirks en Hidke Eeverts e.l Req. CONTRA Jan Hessels de Fries en Luitien Lamberts 

dr e.l. gereq.  Over de vrij leveringe van de hypotheek van een nieuw huis in Harlingen, op de 

Zuider Wal, en genoegzame cautie te stellen, HET HOFF verklaart de req. In hun eis niet 

ontvangbaar, mits dat de betaling geschiede aan de crediteuren van de gereq. ... 

72.   Zitting 5. 

Beernt Egberts te Beetsterzwaege, applt  CONTRA Meynts Sybe dr te Bergum, geapp.  

... een kwestieuze huisstede in Beetsterzwaag; naast appellants huis op het westen, waarbij de 

uitgesproken sententie door geapp. niet werd beantwoord,...  HET HOFF verklaart de appellant niet 

bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

73.  Zitting 5. 

Carst Douwes, in Oldega,  Applt CONTRA Melle Bottes, te Suameer, als voogd van Foeck 

Jans dr zijn e.h.; en als voogd van Carst Jans zijn e.h. broeder, als erfg van Jan Carstes zijn vader.  

Om de somma van 100 Phs gld met 9 jaar interessen............ HET HOFF verklaart partijen niet 

bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

76.  Zitting 5. 

Haerent Hendriks req    CONTRA Folkert het Hoen als v.v. Reinu Pieters zijn e,h.  

Over enige overgelegde quitanties, ...  wegens niet betaling....  

HET HOFF cond. de gereq. zich van de executie af te holden en de betalinge in de brief met letter E 

genoemd kosteloos en schadeloos af te doen.  

74.  Zitting 5. 

Baerthe Idzaerda in leven Raad Ordinaris en Jfr Maria Rommarts, impt CONTRA  

Pieter Roeleffs secr van Ferwerderadeel, en Dr. Doeke Emingha voor Lambert Adriani notaris en 

procureur postulant binnen Leeuwarden, ged. ........   over de verkoop van vruchten en gewassen nop 

de zate te Hallum, bij de Nieuwe zijl, destijds bewoond bij Jan Ockes...  die nog niet geheel betaald 

zijn.  HET HOFF cond de ged de impt te betalen 240 c.gld 13 str 18 penn. met schaden etc... en 

Lambert Adriani nog 56 g.gld, onder deductie hetgeen er op betaald is. 

79.  Zitting 5. 

Hillebrant Jacobs en Maritien Cornelis dr e.l.; gecondemneerden en req.    CONTRA  

Holle Sieurts voor hem en mede gelastigde van de crediteuren van Gatse Piers en Syts Simons dr. 

e.l. triumphanten en gereq;   ........  HET HOFF tauxerende de wanleveringe  van 7 mad mieden op 

50 g.gld en cond. de triumphant en gerequireerde te gehengen en te gedogen dat de somma , 

mitsgaders die van 400 g.gl aan Taco van Ailva, volgens de preferentie betaald zullen worden, voor 

deductie mede zullen worden geleden, ontzeggende zijn vordere verzoek.  

78.  Zitting 5. 

Hidde Hiddema executeur van Schoterland voor hem en zijn 3 knn bij wln Nies Bolsma, zijn 

voorwijff,  CONTRA Popcke Wattemans te Collum, als voorm over de 3 kinderen bij Griet 

Goeverts nagelaten voor zijn mede voormombers wonende in Groninger omlanden.  

.... zo zeide de impt dat zijn zoon Ile Hiddes Hiddema te Burum gehylkt was aan een weduwe Griet 

Geerts genaamd, hebbende ongeveerlijk 1000 g.gld ingebrocht. En 5 jaar hadden samen geleefd, 

waar ook nog een kind was geboren maar voor zijn ouders overleden, die de verleden herfst aan de 

pest waren overleden, ervende de goederen van hen op Griete haar 2 voordochters, en verzoekt met 

de erfgenamen scheidinge en delinge te maken..... HET HOFF cond de ged. Om de impt te leveren 

behoorlijke inventaris, van Ile's goederen, en die hem te laten volgen met vruchten en emolumenten, 

en te procederen tot scheiding en deling van de gemene goederen, de huizinge en de ontruiminge, 

ten processe geroerd, mits betalende de beloofde kooppenningen.  

82.  Zitting 5. 



858  

Mr. Buwe Jeltingha, griphier van den Hove  CONTRA Heero van Hottingha en Dr Albert 

Monnickhuijs,  HET HOFF cond. Heero Hottinga te betalen 5 c.gld; en tegens A. 

Monnickhijs niet ontfanckbaar; onverkort Hottinga's recht tegen Monnickhijs;  

80.  Zitting 5. 

Hendrik Joostes te Bolsward als voorm. over Douwe Wiggers weeskind, en Melis Epes te Wolsum, 

voormond over Agge Jetzes weeskind.  CONTRA Tied Jan Carstes, poorterse binnen 

Amsterdam; voor haar voor de ene helft, en mede als moeije en volmacht twee weeskinderen bij 

Peter Jansz (Carstes) haar broeder achtergelaten. ...  over het overgegeven vonnisse als bezwaard te 

voelen.... HET HOFF verkaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

--  3  ( Intendit)  ..  Zitting 5. 

Focko Feickes als voormomber over Jan, Feicke en Cornelis, wln. Alle Feickes zonen en Adriaan 

van der Chijs, als voogd van Talleke Pieters dr zijn e.h.;  CONTRA Halbe Jouckes, ged. 

...... over de betraling van gehaalde bieren en de kosten van het innen, de somma van 50 Phs gld;  

.... HET HOFF verklaart de gedaagde contumax en verstekt hem van alle proceduren, houdende het 

overgelechte slot van rekening voor bekend en condemneert de gedaagde te betalen 50 Phs gld met 

schaden etc.... 

81.  Zitting 5. 

Jacob Schouten binnen Leeuwarden, impt CONTRA Christophorus Damus . 

.... over het gebruik van 48 pondematen te Collum, daar Abraham Sybes destijds woonde, te 

verkopen , voor 1100 g.gld.    HET HOFF verklaart de impt niet ontvangbaar, en om redenen 

compenseert de kosten. 

67.  Zitting 5. 

Roeloffke Beerns e.h van Joannes Jacobs, adelborst onder Hopman Ripperda, applt.   CONTRA 

Jan Pieter van Menaam en Trijn Lamberts e.l.;     over gehaalde fluwelen en andere goederen bij 

Erasmus schroer gehaald om tot bruidsklederen te dienen, bijwelk krediet de zelve Erasmus, en zij 

had gezegd dat de vs. hopman dit wel zou betalen.... HET HOFF doe te niet de sententie van 

de Nederrechter, en bij nieuwe sententie verklaart de geappelleerde, originaal impetrant, niet 

ontfanckbaar; onverkort de appellant zijn recht tegens Ripperda.  

46.  Zitting 5. 

Sy(u)w Augustinus de wed. van hopman Harmen Joachims, voor haar en haar kinderen, applt.   

CONTRA Meinert Joachims voor de ene helft erfg van Jan Joachims, zijn broeder, geapp.   ... 

om rekening en reliquia na een vonnis van het Hof, om het geen bij slot van rekening werd 

bevonden ....HET HOF verklaart de applt. niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

75.  Zitting 5. 

Sibrandt Jouckes te Doijum voor hem en als voorst. van zijn knn. bij Wyts Douwe dr;   

CONTRA Sake Hoijtes, burger in Sneek, voor hem en als voorm over Hoijte Hoijtes 

weeskinderen, en Doecke Feickes op het Bildt, en Jantien Tiaerdt Feikes, wed. als voorst. van de 

knn. bij de vs Tieaerdt in Echte getogen.    ......... over de koop van en zeker stede billands, door 

Feicke Tiaerdts en Syts Eede dr, van wln Wyts Douwe dr. met huizinge etc...voot 9000 c.gld; op 

termijnen te betalen. 

HET HOFF cond de ged. om met de impt. tot liquidatie van hun competentien en de betaling daarop 

gedaan te procederen,  en wes te reste wordt bevonden werd, voor zovele zij erfg zijn van Sydts 

Aede dr hun moeder en resp bestemoeder, aan de impt te betalen met schaden en interessen.  

75,  (2e keer!)  Zitting 5. 

Liupck Claes dr wed Ritske Buwes te Dokkum voor haar en haar kinderen,    CONTRA  

Pieter Goities als voorstander van de kinderen bij Griet Ritske dr getogen,  

.... over een accoord bij adv. Brantzum gedaan, en dat executabel te verklaren...  

HET HOFF verklaart de baar ten processe gemeld executabel.   

44.  Zitting 5. 

Gatse van Andringha  voor hem en voor Lijsbet van Andringa, impt. in conventie en reconventie;  

CONTRA Wigle Buigers als man en voogd van Elisabeth Ockingha, universeel erfg. van Lolle 

Ockinga, haar vader.   ... dat Valerius van Ockingha in leven Raad Ordinaris hun grootvader 

zijn goederen vererfd hadde op zijn 5 kinderen, namelijk Hobbe, Salvius, Lolle en Watze, en Gaets 

van Ockingha, des impt moeder, en daarin waren gescheiden alsook met Jfr Wick van Cammingha 
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hun Stiefmoeder, waarin de ene kavel en rente voorkwam aan Geertrijt Harmens de wed van 

Mathijs Boom maarschalk op het Blokhuis, van 35 g.gld.  

HET HOFF cond de gedaagde aan de impetrant te betalen de 5e part van 250 g.gld ter cause van 

afgeloste rente, in een partije  en in een ander partije 16 g.gld 19 strs; met schaden en interessen. En 

in faicten CONTRArie, ordineert henluijden te doen de eed van Calumnia, en hun vermeeten te 

verifieren voor de Commissaris van den hoove daartoe geordineerd.  

77.  Zitting 5. 

Aeuck Tiaerdts dr wed van Rinnerdt Rieurdts, in Smallinger Oldega, voor haar en de kinderen. 

Geassisteerd met Douwe Jaspers CONTRA Ritske Saeckes en dr Sixtus Donia, voor 

Hendrik Lamberts te Bergum,  ......... over de verkoop van een halve zate land te Oldega, 

waarvoor Hendrik Jans exploicteur, hadde geboden 510 g.gld; bij Hendrik Lamberts verhoogd tot 

598 g.gld; waarna Ritske Saekes nog verhoogd had met 3 oorden van een goudgulden; op welke 

verhoging die keersse uitging, waarna Ritske ontboden werd om borge te stellen, HET HOFF ord. 

dat de koop nog eenmaal te bode gesteld zal worden over de kerke en het gerecht.Verklarende de 

impt tot zijn vordere eis niet ontfanckbaar. 

 

78. (met potlood bijgeschreven)  Zitting 5. 

Boudewijn van Loo CONTRA Otto Swalué  

HET HOFF gehoord de eed van de impt, ord de ged te betalen 30 g.gld onder deductie hetgeen in 

de replicq is gepresenteerd.  

 

 

 

ZESDE ZITTING    

SENTENTIES,  gepronunceerd den ( vergeten: 20-en) Decembris.  

 

Zaak. 

1.  Zitting 6. 

Epo(Epe) Wopckes  als m.e.v. van  Jaij Rinke dr; zijn huisvrouw,  CONTRA Gerloff Tietes te  

Achlum ( tot 3 x toe doorgehaald) Nanne Tietes te Lollum, Sipcke Tietes Te Tzum, Frans Jelis te 

Menaam als vader en administrator van zijn kinderen bij Impck Tiete dr getogen. Sijn Tiete dr op de 

Rijp e.h van Anne (Anna) Jelis, Geert Tiete dr e.h van Sicke Sickes in de Veenwolden, als erfg. van 

wln. Tiete Steffens, en Wobbel Sipcke dr e.l hun vader en moeder.  Op eeen voorgaande sententie 

van het gerecht van Wonseradeel;  HET HOFF tauxerende de schaden ende intereressen na 

affftochte van de interessen op 370 g.gld; bij de gedoemde op de landen verschoten, dat de executie 

voor deze somma haar voortgang zal hebben, en om redenen compenseert de kosten. 

2.  Zitting 6. 

Uwe Wierds voor hem en voor Sibbel Henrix zijn huisvrouw,  CONTRA Sape Romckes als 

voormond voor de weeskinderen van Sijouck Jensma en Focko Jensma, intervenierende onder 

verband van goederen voor Bartel Eerts en Pieter Jensma als erfg. resp van wln. Jacob Luitiens, 

ged.     ............  dat Jacob Luitiens deugdelijk schuldig was van verschoten penningen 130 g.gld;  

HET HOFF cond. de ged. om de impt. te betalen 121 g.gld, met schaden en interessen, etc... 

3.  Zitting 6. 

Claes Henrickx en Jelte Pieters als kerkvoogden van Offingawier, Applt;     CONTRA  

Enne Kempes voor hem en de andere erfg van wln Bonne Lyklema; geintervenieerd v. Pieter Jans,  

.......  over relaxatie en restitutie van 2 pm land, in het Reidland aldaar gelegen.....HET HOFF doet 

te niet het vonnis van de nederrechter en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de opsegginge 

wel gedaan zijnde, cond. hem om die ten gunste van  de applt de 2 pm te ontruimen en te laten 

volgen. ...... 

4.  Zitting 6. 

Wybe Sybrants te Bergum CONTRA Gabbe Gerloffs en Idske Gerrits e.l.; te Leeuwarden;  

.....  over 50 g.gld van verschoten penningen, waarvan obligatie,  die de ged. tot nu toe niet hebben 

betaald..... HET HOFF cond de ged de applt te betalen 59 g.gld.  

5.  Zitting 6. 
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Mark Here dr wed van Joost Bruins in Eesterga, en c.d.r voor Jetse Mintses, en Nanne (?) Anskes,  

CONTRA Sijrck Hoijtes en Sijds Hanke dr zijn e.h.;  over een voorschot van 200 g.gld aan 

haar overleden man, van 200 Phs gld; op zekere zate land die haar voor 3/5 toekomt,  

HET HOFF verklaart de applt niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

6.  Zitting 6. 

Cornelis Edes Feitema tot Harlingen,   CONTRA Cornelis Willems en Trijnke Otte dr te St Anna 

Parochie.  .....  over een schuld van 400 c.gld; onder deductie van 100 daalders, min 5 strs; 

waarvan slchts delen betaald zijn.....  HET HOFF verklaart de gedaagde te mogen volstaan met zijn 

presentatie; en de impt. bovendien tot zijn eis niet ontvangbaar;  

7.  Zitting 6. 

Raphael Mathijs, Seerp Tiercks, Gerrijt Saepes, en Baucke Allards, als last en proc. hebbende van 

Tijerck Johannes en Lolck Tierts dr; als erfg van Botte Tierts hun resp broeder en oom;    CONTRA

  

Wolter Jacobs en zijn huisvrouw te Bozum; Lieuwe Eepes voor hem selven en ?Nanne Pybes als 

last en proc. hebbende van Wijger Eepes en Pieter Lieuwe zonen, in Lisch Lieuwe dr .    

.........  over de verkoop van een zate onder Bolsward, van wln Botte Tieerts aan Sioert Jouckes, en 

de landen daaronder te Boosum gelegen, .....  en de impt voor hun tenachter wezen de huizinge te 

ontruimen en te laten volgen.  

7.  Zitting 6. 

Catharina Aysma als oldemoeder en wett voorst. over Siurdt Rispens, res de proc bij wln Siurdke 

Baard, des kinds overleden moeder. En Frans Ulckes Baard, Req, op en tegens Douwe Abbes als 

erfg van Teacke Abbes, onder ben. v. inv. En Taecke Abbes zijn broeder; Triumphant.  

HET HOFF cond. de Triumphant dat de 785 g.gld zekere bedragen worden gededuceerd.... 

10.  Zitting 6. 

Sydts van Roorda als gesurrogeerde curator in plaats van Feye van Roorda zijn broeder, over de 

jongste weeskinderen van Feye van Goslinga, req.   CONTRA Pieter Roeleffs secr. Van 

Ferwerderadeel; gereq.   HET HOFF gehoord het rapport van de Commissaris om de somme in een 

groot aantal punten inbegrepen te betalen  en neffens overige punten te compareren voor de 

commisaris van den Hove.  

13.  Zitting 6. 

Jouck Harckema, bij consent van Rompt Sinda haar man, en Foeck Harkema bij consent van Jan 

Jans haar man, als erfg van Romme Harckema, en Beits Jensma hun ouders;   CONTRA  

Lieuwe Boelis secr van Achtkarspelen, en Auck, Sioerdt Boelis geass. met Pier Pieters haar man, 

als erfg van Sioerd Boelis hun vader, gesustineerd de proceduren bij de vs Siurd Boelis.  

.....   over 9 pm te Augustinusga en 18 pm te Buitenpost van haar ouders, hebbende Lieuwe Boelis 

zelf en Botte Gosses ten naasten, die eiser al lang in vredige possessie had bezeten.....   

HET HOFF verklaart de eiseres erfgename van Romme en Beits vs.; en de ged. de impt. te laten 

volgen de negen en de 18 pm. met vruchten, profijten etc...   

16.  Zitting 6. 

Siurdt Siurdts te Wirdum, als universeel erfgenaam van Sicke Siurdts, zijn wln broeder;    

CONTRA    de erfgenamen van Sine Jenckes,   Requireerde. .......  dat Sicke Sieurdts en Siouw 

Hottie dr  dat na Sickes overlijden Siouw de goederen etc geerfd had, gebruikt had een zate geheten 

Hemrixeinde gelegen in Warrega, en toebehoord hebbende sal. Wybrant van Aytta; die het Sine en 

zijn vrouw had verkocht...  HET HOFF verklaart de gedaagde met zijn presentatie..... te mogen 

volstaan nopens de scheidinge en delinge, exempt de huizinge en ontruiminge daarvan.....    

17.  Zitting 6. 

Olphardus Belida,  CONTRA Taco van Aylva grtm van Ferwerderadeel; over een bericht dat 

was binnen  gekomen  van de CLASE ( Classis) over het beroepen van een andere dienaar in de 

gemeente van Ferwerd, dan de vs. Belida;  ... enige merkwaardige zaken over zijn praktijken om 

geen dienst te doen......HET HOFF verklaart de impetrant niet ontvangbaar. (PM. Belida bleef nog 

enige jaren als predikant in Ferwerd staan). 

19.  Zitting 6. 

Lieuwe Jans, geassisteerd met Jan Lieuwes zijn vader,  CONTRA Baucke Bauckes te Lions, 

als geauthoriseerde cur over Dieucke Pieters, en mede vanwegen Rixt Pieters haar moeder als conj. 
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persona, gedaagden.  .......... zo zeide hij dat hij Dieucke enige jaren met groote vreyheyd gebruikt 

hadde....  dat hij een jaar geleden met enige vrunden tot een huis in Englum was geweest, na 

Makkumer merckt bezocht te hebben, en zich op zijn hingst uit de voeten wilde maken omdat zijn 

olders niet wel wisten waar hij was, waarop Dieu zeide dat zij wilden vertoeven en dat haar dochter 

( en zij?) mee wilden, ..... HET HOFF verklaart de impt tot hun eis niet ontvangbaar.  

20.  Zitting 6. 

Dr Albertus Monnikhuijs, als cur Lit over Sytze Sijtzes; nagelaten weeskind van Sytze Jacobs bij 

Lijsbeth Ariaans  in die qual geprefereerde mede crediteur van Aernd Willems en Haeske Jacobs.  

CONTRA Dirck Jacobs en Anscke Sibouts dr; ged.  ... over een huis en het gebruik van een 

stede Billands, tegenwoordig nog bij de eiser in bezit, gekocht van de voorn. Aernd Willems en 

Haeske, waarna later crediteuren kwamen menende hun deel te eisen...  

HT HOFF onderpresentatie van het replycq, cond de gedaagde de impt. te betalen  de somma van 

1875 c.gld met de schaden etc... 

14.  Zitting 6. 

Popck Bincke dr de wed van Haeucke Olpherdts, nu te echte huisvrouw hebbende (?) Teacke 

Robijns, te Pietersbierum, Applt.  CONTRA Dirck Eeverts aldaar, en als voogd van Trijn 

Alberts zijn e.h.;  ged. .....  over een halve huizinge,    HET HOFF verklaart de appellant bij 

het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard,  

18.  Zitting 6. 

Obbe Kempes burger in Sneek als vader en voorstander  vaan zijn kinderen bij wln Fed Abbe dr  

impt. CONTRA Pieter Abbes burger en brouwer te Franeker; en c.d.r voor Hil Abbe dr zijn 

zuster, gedaagden.  .... zo zie de impt dat hem rechtens competeerde de administratie zijner 

kinderen, temeer omdat na het overlijden van zijn huisvrouwe, er een behoorlijke scheiding van 

goederen tot stand was gekomen..... Het HOFF verklaart de impt. niet ontvangbaar wegens de 

administratie bij de kinderen grootvader nagelaten.  

--  1e  ( Intendit)  Zitting 6. 

Sybe Wybrants, burger en biersteker te Franeker, impt CONTRA Claas Freercks en 

Syurdtke Oene dr, nu te Backhuizen, ged.    ... over een schuld van 75 car. Gld.... 

HET HOFF verklaart de gedaagde contumax , cond hen te betalen de helft van 53 c.gld met schaden 

en intressen, des dat de gedaagden met een betalinge zullen mogen volstaan; onverkort Tied Tade dr 

des impt's huisvrouwe haar recht neffens de andere helft.  

--  2e ( Intendit)   Zitting 6. 

Dr Focco Feikens, als voorm. over Jan, Feicke en Cormelis; Alle Feickes zonen, en Adriaan van der 

Chijs als voogd van Talcke Pieters,  impt CONTRA Anne Sibolts in Heech;  .......... wegens 

geleverde uitheemse bieren de somma van 26 C. gld ...   HET HOFF. Houdt het instrument d.d. Van 

3 mei l.l. Voor bekend en cond. de ged. de impt. te betalen de vs 26 C.gld.  Etc. 

--  3e  (intendit)   Zitting 6. 

Focke Fockes, burger binnen Franeker, als m.e.v. van Maeijke Dirks en als geauthoriseerde cur over 

Dirk Dirks zijn e.h. Broeder;    CONTRA Jacob Martens en Nanneth(..) Alberts dr; e.l op het 

Bildt;  .... de impt ziet zich als geprefereerde crediteur op de stede bij de vs echtelieden gekocht.., 

schuldig de somma van thien hondert c.gld; onder deductie van 350 g.gld; waarvan dit de eerste 

termijn was en die nog niet is betaald.... HET HOFF veklaart de gedaagde contumax, verstekt haar 

van alle exceptien ende defensien, en cond de gedaagde te betalen 1000 gld mei 1610 en 1611 te 

verschijnen. Met de 350 daarvan in minderinge , reeds betaald, en voorts alle meidagen 600 c.gld 

tot de inhoud van het instrument betaald al zijn, met schaden etc... 

21.  Zitting 6. 

Fonger Laquart en Lijsbeth Dirksdr e.l in Bolsward, als door cessie het recht van Heerke Pieters 

verkregen te hebben,  Applt.   CONTRA Hendrik Jans  Apotheker en wijnheer te Leeuwarden; 

en Gerbrich Sents dr e.l.;  geapp.  ....  over twee overgelegde brieven houdende op Epe Pieters, 

brouwer, waardoor impetranten zich bezwaard voelen.... HET HOFF verklaart de applt. niet 

ontvangbaar; en opnieuw in schrifturen eis van kosten makende, waren partijen eindelijk in der sake 

geconcludeerd, om recht en justitie gebeeden, .... doet HET HOFF te niet het vonnis van de 

Nederrechter.  

22.  Zitting 6. 
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Sicke Feuwen, olde raadsheer van Embden, als man en voogd van Geese Aaldriks zijn e.h.; Harmen 

en Pieter Aaldriks voor hen zelf, en nun sterkmakende voor Grietke Landegge, en in die qual door 

scheidinge erfg van Pieter Hendriks Hesop,  impt ter eenre,  op en tegens (CONTRA) 

Watze Douwes voor hem en voor Agniete Hendriks zijn e.h.; binnen Leeuwarden, ter anderen 

zijden. .......   over een reversaal uit 1597, tot betaling van 11 75 g.gld; bij perchelen, onder deductie 

van 575 g.gld;    HET HOFF cond. de gedaagde te betalen de vs 1175 g.gld, met aftrek etc.... maar 

met schaden en intressen, en de kosten tot 's Hoffs taxatie.  

23.  Zitting 6. 

Wopcke Jarichs    CONTRA   Impcke Lieuwes te Holwerd, ..... dat de executie van de 73 c.gld haar 

voortgang zal hebben.  

24.  Zitting 6. 

Coenraedt Abbes, curator over Adriaen Erasmi, Simon Erasmi voor hemzelven en Harmen Claes  

als voogd van Adriaanke van Loo, Req. ter eenre zijde  CONTRA Gabbe Jans olde 

burgemeester der stad Dokkum, als voogd van Idts, Jan Willems zijn huisvrouwe als last en 

procuratie hebbende van Jan Willems in leven burgemeester te Harlingen,  gereq.  

.... dat uit het inventaris van Jan Willems gebleken was dat de requiranten de vaderlijke goederen 

alleen toekwamen... HET HOFF verklaart de gereq. te mogen volstaan met de presentatie in enige 

punten, en bovendien de Req. tot haar eis niet ontvangbaar. 

25.  Zitting 6. 

Juw Hinnes aplt   CONTRA Ints Heere dr geappelleerde;    

... over de eigendom van zes bergs Roedden (?) .....  HET HOFF doet te niet het vonnis van de 

Nederrechter en bij  nieuwe sententie cond. de applt. de zes bergs roeden ten processe geroerd te 

restitueren, indien ze in Rerum Natura zijn, zo niet de waardije daervan te betalen....etc. 

26.  Zitting 6. 

Albert Monnichkhuijs Adv. Voor dezen Hove,  CONTRA Frans Wopkes Popta te 

Mantgum, ged.  Over een beklembrief van 100 dalers; .... HET HOFF doende recht ten 

principale; cond. de ged. om de impt. te betalen 100 dalers etc.... 

28.  Zitting 6. 

Tiaerdt van Aylva, grietman, en de anderen van het gerecht van Dantumadeel, impt  CONTRA

  

Lieuwe Lieuwes te Akkerwolde, ged.   ...   dat de impt zich op de 26e der maand Juli ? Janu(arij?) 

had begeven ten huize van Sibrant Rijpckes herbergier binnen Dokkum, in presentie van diverse 

geloofwaardige personen, dat (gedaagde) overluid had geroepen dat het gerechte van Dantumadeel 

schelmen en dieven waren.....     HET HOFF cond. de ged. ter oorzake van injurien, ten processe 

vermeld de impt. te betalen 70 g.gld en de impt tot zijn vordere eis niet ontvangbaar.  

29.  Zitting 6. 

Gerrijt Jobs burger in Harlingen, impt   CONTRA Pieter Jacobs Epema ten Bolsward, ged. 

Zo zei de impt dat uit de naam van Wytzie Beyma, Aebe Poppes, Adriaan Schaft, en Frans Martens 

Kyel onder renuntiatie van beneficie ende discussie hadde te betalen hem 210 c.gld.....  

HET HOFF cond de gedaagde de impt te betalen 210 c.gld... met schaden etc... 

30.  Zitting 6. 

Marten Jans  in de Roskam  CONTRA Olpherd Heeres, en Hylck, Willem Bartels, Req. 

.... dat de gereq de penningen in handen van Sandio( dr Joh. van den Sande Rd. Ord.) gesteld zoude 

lichten....  en alle oppositien ter contrarie kosteloos en schadeloos zou afdoen.... HET HOFF cond 

de gereq. te gedogen dat de requirant de geconsigneerde paenningen zal lichten....  etc. als vorige 

vonnis.... 

31.  Zitting 6. 

Adriaan Wierdts, burger en koopman binnen Harlingen, voor hem en de mede erfg van Wierd 

Siurts, impt CONTRA Gerbrandt Simons als vader en voorstander van zijn knn. bij Aaltien 

Freriks ter andere zijde;     ... over een schuld van 48 C.gld; en een 60 gelijke guldens alleen 

Adriaan betreffende;  HET HOFF  cond. de gedaagde de impt. te betalen de somma van 110 C.gld 

met schaden en intressen etc...  

32.  Zitting 6. 

Rieme van Galema wed Frans van Eijssinga, als naaste bloedverwant van Gale Galema, te 
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Mantgum, Req,   CONTRA Laelius Lyklama, Rd Ord. Hessel van Bootsma ontv. generaal en 

Douwe van Epema grtm. van Hemelumer Oldephert en Noordwolde, Ausonius Popma te Oosterend 

en Hero van Inthiema gereq.   .....  om hen of een van hen te laten authoriseren tot curator 

over Gale van Galema,   HET HOFF cond de heren Lealius Lyklema en Ausonius Popma mede 

gereq. om zich te laten authoriseren tot curatoren.  

33.  Zitting 6. 

Dr. Carolus Crants, als volm en last hebbende van Lieuwe Ulbes, en Mr Eelco Dronrijp als volm. 

van Jacob Jans lieutenant van de Capiteyn te water van de admiraliteit te Dockum; en Douwe Agges 

als volm van Aebe Tiaerdts; in die qlt. collateur van het Onze Lieve Vrouwe Ter Nood Leen te 

Franeker.  CONTRA Rommert Gerloffs, als vader en leg. adm. van Bouwe zijn 

zoon,beneficiant van het vs Leen.   ....  dat Bouwe sedert 1606 van het leen profiteert, maar 

dat de collatoren daar zekere voorwaarden aan gesteld hadden, dat, als iets ten nadele van het leen 

zou geschieden, het Hof zou worden ingeschakeld.... HET HOFF cond de gereq, te leveren alle 

jaren voor de eerste dag van January behoorlijke attestatie van de leeringe, van Buwe zijn zoon, en 

zijn voortgang in STUDIJS aen den scholarchen dezer stede, ofte predicanten van de plaatse aldaar 

Buwe vs. “scholam” zal frequenteren. En uit de opkomsten van het Leen zijn zoon in kost en 

clederen en andere behoeften reedelijk te onderhouden. Bij gebreke vandien concerneert Mr. Eelke 

Dronrijp de adminstratie   derselver opkomsten,  en verklaart de impt. voorts niet ontvangbaar.  

35.  Zitting 6. 

Jacob Bienckes  te Staveren als volmacht van Thomas Jacobi, voor hem zelve en Aeff Jans als 

weduwe en boelhoudster, van Frans Jacobs, geass. met Thomas Jans klager, hun broeder, en voogd 

en hun in dezen sterkmakende voor de stad Amsterdam, als erfg van Dirck Hannema en Jacob 

Reiners, sampt Jelcke Hannema triumphant,    CONTRA  

Tyeardt Fons te Jorwerd ter andere zijden .........  HET HOFF oordeelt, dat de executie zijn 

voortgang zal hebben volgens de sententie van 27 okt 1609 op Fonsera zate en Staete,  en van 18 

pm in Fockema te Heesens,  en de kleine kamp naast Fonsera leggende, ...... 

34.  Zitting 6. 

Wythie Aebles en Saeck Gielts e.l. te Smallinger Oudega, applt;  CONTRA Tiaerdt Wilckes 

ter andere zijden.     ..........  dat de geappelleerden hem applt een “luijdief en een uitcoevel” en 

ook een “eenoogde schellem” had genoemd.....  HET HOFF acht de applt niet bezwaard bij het 

vonnis van de Nederrechter en cond hem in de kosten van het proces; en hierna te compareren voor 

de commissaris van den Hove, indien hij kan hen verenigen, indien niet de erfgenamen van Saeck 

Gielts hem te informeren op zekere poincten..... ( in conv en en reconventie)  

37.  Zitting 6. 

Pieter Hemmes en Saecke Teackes Boelema als adm van de beneficiale goederen binnen Stiens; 

reassumernd hetgeen bij Romcke Foeckes en Nanne Dircks is gedaan;  CONTRA 

Georg Vrijheer thoe Schwarzenbergh; occuperende mede voor Jarich Tyallings zijn meijer,  

...... zeiden de impt dat ze gerechtigd waren een stuk land gebruikt door Hendrico Oosterland, 

gerechtigd waren te weiden en te drijven over zekere laan, bij mede ged. Jarich gebruikt; en die laan 

ook hadden gebruikt, waarom gevraagd wordt, de meijer hiervan vervallen te verklaren.... 

HET HOFF verklaart de 4 pm prebende lande gerechtigd te zijn tot de reed, en drifte, over 

gedaagdes laan, en daarenboven te refunderen de schaden etc...  

38.  Zitting 6. 

Frouck Galema als moeder en wett voorst van haar kinderen bij Sicke van Dicxtra getogen, en Joost 

van Herema, als vader en wett voorstander van zijn zoon Otte  bij Tiets van Dixtra zijn overl 

huisvrouwe.  CONTRA Leonard Huijgis te Arum gedaagde.  ..........  dat enige jaren geleden 

Jfr Jelts van Galema huisvrouwe van Syrck van Bootsma, in leven grtm v. Rauwerderhem, een 

testament had gemaakt waarbij haar zuster Wyts van Galema gewezene huisvrouw van deze 

gedaagde, haar als universeel erfgename had genoemd,    HET HOFF verklaart de eiser niet 

ontvangbaar. 

39.  Zitting 6. 

Claas Alberts aan St Anna Parochie, hem sterkmakende voor Pier Gerrijts zn. Buys, Req.       

CONTRA Gerrijt en Mincke Hendriks, voor haar zelven en als het recht hebbende van 

Hillebrand Hendriks, hun wln broeder en Gerrijt mede curator over Jan Hendriks, zijn jongste 
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Broeder te Fiswerd, gereq.   .........  door kwaad en onwaar bedrijf van de req. met hun behulpen bij 

hen verkregen te wezen, dat de rq gerestitueerd zou worden naar inhoud der voorgaan de sententie, 

HET  HOFF  verklaart de req. tot zijn eis en conclusie niet ontvankelijk. En condemneert hem in de 

kosten van het proces.  

40.  Zitting 6. 

Rintse Idsma in Harckema Opeinde, applt, CONTRA Feicke van Herbranda Grtm van 

Achtkarspelen; en Joh. Lenzius voor Focke Pouges, geappelleerden,  

... om te doen onderhouden zeker kind, hetwelk bij een simpele vrouws persoon ter wereld ware 

gebracht, waarvan de appellant meende dat een van beide originale gedaagden de vader was....  

HET HOFF  doet teniet het vonnis van de Nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende 

verklaart de grietman Feicke van Herbranda tot zijn eis tegens Rintse Idsma niet ontvangbaar; en 

condemneert Focke Pouges om het kind in questie bij provisie behoorlijk te alimenteren,onverkort 

Focke zijn recht tegens de vs Idsma.  

41.  Zitting 6. 

Foppe Ockers en Pieter Heeres als voormonden over Jelke Simons weeskinderen,   CONTRA 

Walling Jans zn te Berlicum, en Hendrik aan St Anna Parochie ged.  

.......  over verschoten penningen aan Cornelis Remmelts en Frouck Gerrijts e.l.; de somma van 283 

pond en 5 strs; en een oortien;  HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis niet ontvangbaar.  

42 ( met potlood)   Zitting 6. 

Fedde Rinties te Jelsum req.    CONTRA Trijn Reiners dr wed van wln Here Pijbes, voor haar en 

haar kinderen onder Ren St Vell, resumerende de procedure van wln haar man.  

.... dat de baar tussen partijen waar de sententie op was uitgesproken, over de sommen daarin 

genoemd......  HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek tot deductie in een aantal artikelen gedaan, 

en cond hem in de kosten van de procedure, en zich voor 51 g.gld 14 str. reguleren naar de baer, en 

voor de andere bedragen wederomme te compareren.   

43.  Zitting 6. 

Hotzie Doihem en Tethke Eelke dr  applt CONTRA Johannes Jansz te Beetgum.  

De appellant meent dat hij volkomen onschuldig is veroordeeld voor de nederrechter;  

HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnisse van de Nederrechter niet bezwaard;  

44.  Zitting 6. 

Dr Regnerus Bras als voogd voor zijn e.h. Maike Gerrits dr Jelgerahuis, voor haar overleden vader, 

resumerende de proceduren, en Claasz Willem Jans zn zijn gewezenen landzate, en zij als conjuncta 

persona voor haar broeders en zusters; daarvoor onder hypotheek van goederen desnoods caverende 

de rato en in dier voegen erfgenamen van wln Jencke Alberts hun moeder(?) geinstitueerd, impt.  

CONTRA Jelske Beslingha wed. van Douwe Sytsma, en leven Grtm. van Idaarderadeel, ged.  

..........  over het gebruik van de zate buiten de Wirdumer poort onder de klokslag van Leeuwarden, 

door Claas en zijn wln. vader, geheten Jelgerahuis, en de Floreen van zekere 18 pm, 5 einsen en 4 

penningen, onder deze zate, en daar de floreen van opbrachten en nu zeer injuste waren 

ingehouden....  HET HOFF cond de gedaagde om de 7 floreen in questie, en de schatting 

daarover om te slaan, te vrijen en schadeloos te ontheffen, en bovendien te restitueren; hetgeen bij 

de impt. ter oorzaken vandien is gedeburseerd, met schaden etc.... 

15.  Zitting 6. 

Ane Douwes, burger in Bolsward, als cur over Haucke Olpherds weeskinderen, applt CONTRA

  

Dirck Eevers, te Pietersbierum; voor hem en als m.e.v van Trijn Alberts dr; zijn e.h.   ...........dat   

over de toe tellinge en verschot geen sprake is geweest,    HET HOFF  verklaart de applt niet 

bezwaard bij het vonnis van de nederrechter.  

--  4e  (intendit)   Zitting 6. 

Pieter Jans Clock  en Ees Cornelis dr e.l. binnen Leeuwarden; impt   CONTRA   

Siurdt Saeckes op het Heerenveen, voor hen en c.d.r voor zijn huisvrouwe Fed Feitzie  dr;  

..... dat hem impt competeerde ter causa van geleverde uitheemse bieren, de somma van 300 c.gld  

HET HOFF......... cond. de gedaagde te betalen de somma van 300 c.gld. Met schaden etc.  

36.  Zitting 6. 

Douwe Nijenhuis, burger in Leeuwarden als het recht hebbende van Doede Pijbes en Hylck Gabbe 
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dr e.l erfgenamen van Wybe Hobbes, reqntn.  CONTRA Pieter Reiners geassisteerd met 

Cent Saskers, als mede erfg van Jantie Simons, de huisvrouwe van Wybe Hobbes, gerequireerde.  

.....  de betaling van een halve zate land in Warrega, bij de vs echtelieden van de Req. verkregen, 

waarbij was overeengekomen 5/6 e part van 1192 c.gld met de interessen die Tzietse Offes en 

Beertcke Douwes  e.l. aan Wybe Hobbes schuldig waren.  

HET HOFF oordeelt dat de req, de 5/6e part zal mogen ontvangen, des dat hij gehouden is te borge 

te stellen voor de restitutie van de vs. penningen, indien de req zijn gerechtigheid van Jantien 

Simons goederen uit Wln Wijbe Hobbes goederen niet zal mogen ontvangen en om redenen 

compenseert de kosten. 

12.  Zitting 6. 

Dieucke Claes dr eechte huisvrouwe van Syurdt Sipkes  CONTRA   

Jan Frans als curator over de nagelaten weeskinderen van Dirck Hendriks, hun wln vader, 

gesustineerd de proceduren....... datt wijlen Monck Hedriks dr, partijen bestemoeder had nagelaten 

zeker testament, van 2 jan 1601, onder partijen berustende, over 500 g,gld wesende haar vaders 

Birns, (N.B.) en dit wederom uit te brengen in de erfenisse van de vs Moncke, en dat de gedaagde 

moste gedogen dat de penningen bij deselve kinderen, als geinstitueerde erfgenamen werden 

geparticipeerd.... HET HOFF restituerende de impt. tegen alle schadelijke zaken en omissien daarop 

gevolgd, ; doet teniete het vonnis van de nederrechter, en verklaart de impt. ongehouden te zijn om 

de 500 g.gld in de staat van wln. Monck Hendriks goederen te confereren.  

11.  Zitting 6. 

Jan Cornelis te Collum als man en voogd van Anne Monte dr. c.d.r. voor Douwe Montes, Aelthie 

Montes dr, Tetke Monte dr; en Claes Montes zn hun huisvrouwen broeder en zusters, impt 

CONTRA Douwe Pieters te Roodkerk en Th. Marssum voor Halbe Jeppes te Oudkerk,  ged.  

..... om zoals gewoon was van beide kanten der ouder  curatoren te zoeken, zo niet het Hoff daarmee 

te belasten, om iemand te authoriseren. Waarvoor enige met name genoemden niet geschikt waren,  

HET HOFF condemneert ondanks de bezwaren dat Douwe Pieters zich tot voogd zal laten 

authoriseren. En ontzegt de impt. zijn verzoek tegens Halbe Jeppes.  

8.  Zitting 6. 

Jan Hendriks wonende tot Goltselaar, omtrent Deventer, als bestevader en voorstander van wln 

Harmen Jans als erfg van wln Jaspar Bockes, en Idsen Jans dr; zijn wln Olders, in tijden gewoond 

hebbende aan St Jacobs Parochie. CONTRA Jelte Gerrijts snijder aldaar, als wett voorst van 

zijn knn bij Heiltien Hendriks,  .......... over de koop van een huizinge schuur en ledige plaatse van 

wln Jaspar en zijn vrouw, voor 212 car. Gld,  HET HOFF cond. de gedaagde aan de impt. te 

betalen de somma van 153 C. gld; met de intressen vandien.... deducerende hetgeen hem van een 

pak kleederen den orig Impt gedaan , en compenseert de kosten van het proces.  

27 ( met potlood)   Zitting 6. 

Oene Jouckes Oenema te Minnertsga   CONTRA Jacob Alberts te Berlicum.  

........ over de koop van 2 ½ pm veldvruchten nog staande, van Jr Hessel van Harmana, voor 64 ggld 

de prijs van de weit ( tarwe) voor 7 C. gld. En deze vruchten weer aan de verkoper Harmana had 

verkocht zodat de vruchten ten volste waren betaald, en bij de impt gedorst tot 19 inhet getal, ieder 

loopen voor 7 gld weder te ontvangen... HET HOFF verklaart de impt. tot zijn eis en conclusie niet 

ontvangbaar.. 

 

finis. d.d  8 nov 2007.  

1e corr  kerst 2007 

2e corr. 1 mei 2008  3e corr 19 mei 

J.P. 
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Hof 16710.  jaar 1612. 

en de quaclap nummer   16710   vroeger YY 24- het eerste deel. (1612) 

Dit eerste deel van 2 zittingen onbreekt in de Quaclap van 1 januari t/m 1 april.  

Dus uit:      Siv Sent. 16486.    

Of Hof   Nummer  16486 

 

 

1e reeks sententies. Uitgeproken de 18e februari 1612. 

Zitting 1 

Zaak 1  (p.85) 

Jan Jans zoon Maes, appellant,  tegen Joachim Michiels. Geappelleerde.  

Over een borgstelling, die diende voor het gerecht van Stellingwerff, wegens koop van eikenen 

bomen, HET HOFF doet ten niet het vonnis van de nederrechter en bij nieuwe sententie en cond de 

appellant om aan de gappelleeerde genoegzame borg te stellen. Etc. 

Zitting 1 

Zaak 2.(p.88) 

Douwe Heynes appellant,   CONTRA   Sibrant Anskes te Wommels.  

...over een obligatie van 100 g.gld.  HET HOFF verklaart de appellant niet bezwaart in het vonnis 

van de Nederrechter.  

Zitting 1 

Zaak 4. pag 91. 

Dirck Dircks zoon en Sijdtske Sijme(n)s dr e.l  CONTRA    Sicke Claes mederechter van Barradeel. 

c.d.r voor Aeff Jans dr zijn e.h.;   ........ over een reversaalbrief, van 3800 c.gld, waarvan 2000 de 

eerste mei verleden jaar waren verschenen, en de rest in 2 termijnen  verschijnen zouden,  

HET HOFF cond. de ged. om de eiser te betalen 3800 c.gld onder kortinge van 1500 gld, daarop 

betaald,   etc op 31 maart uitgesproken. 

Zitting 1 

5.   pag 94. 

Tiaerdt Eebes Wijtsma en Rieme Roersma e.l. te Staveren,   CONTRA   Aerndt Martens en Lysbeth 

Henrick van Raads dr;  als door donatie het recht verkregen hebbende van Dirck Willems 

Koebrugge, die universeel erfg was van Jan Willems Koebrugge, zijn broeder, en intervenierende 

voor Keympe Ottes hun landsate, taxerende de rest van de schuld van Wijtsma Saete op 310 g.gld; 

en dit ter executie te stellen..  18 febr 1612. 

Zitting 1 

6. pag 94. 

Gijsbert Ruisch, secr. van de Rekenkamer in den Haag, Nicolaas Ruisch voor hem zelf, en c.d.r 

voor Neletien, Maeicke en Neeltien Ruisch  hun zusters, allen kinderen van wln mr. Ruisch 

Nicolay, in leven advocaat fiscaal van den Hoove van Holland, geprocreerd bij Juffr Hendrickien de 

Rijcke hun moeder, als erfg van jfr Alijt van Suilen, wed van Bartholomeus de Rijcke  hun 

grootmoeder, geresumeerd de proceduren,    CONTRA Reyleff  (Roeloff?)  Gerrijts , cooper, en  

Sixtus Doma voor de erfg. van Anthonis van Cuijck, mitsgaders mr Wilger van Cuijck, voor hem en 

zich sterkmakende voor Nicolaas van Sonsbeeck, Olphesten.(?)  

HET HOFF cond. dat de koop van de venen nog eenmaal over de kerk en het gerecht zullen worden 

geproclameerd. 18 febr 1612. 

Zitting 1 

7. pag 95. 

Ulbe van Aylva, als vader van zijn 2 kinderen bij jfr Rienten ( Rae..tien?) van Oesingha, en Ale 

Eisses van Liklema als man een voogd van Jfr Jel van Oesingha,  als erfg van Sibrant van Oesingha 

hun broeder.  CONTRA  Imck van Dekema , geassisteerd met Haye van Scheltema haar 

tegenwoordige man.  HET HOFF taxeert de schade op 304 c.gld; 18 str en ordonneert dat de vs 

sententie zijn voortgang zal hebben.    

Zitting 1 

8. pag 96. 
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Elisabeth Versteeveren voor haar en haar kinderen bij wln Jelmer Jelles getoogen, onder beneficie 

van inventaris erfg. van Maycke Jelmers; haar dr;  CONTRA Gerrijt Dircks en Philips van 

Tongeren, en Geert Willems als resp curateurs over de nagelaten kinderen van wln Pieter Binnerts, 

ter anderen zijden. ..... over de helft van 1280 c.gld in rechte betrocken,waar al van betaald was 100 

c.gld, en dat (men) haar de somma van 1000 gld poogde af te persen, en tengevolge van een 

interrinement van het HOFF het zilverwerk over te leveren;    Het HOFF..... om wederomme te 

compareren voor den Hove.  

Zitting 1 

Intendit  pag 105. 

Hessel van Bootsma ontvanger Generaal van Friesland,  CONTRA de ingezetenen van de 

Lemmer.  .... dat de gedaagden volgens verschooten penningen schuldig waren 468 C. gld.   .... 

waarop de gedaagden niet verschenen waren,  HET HOFF houdende overgelegde obligatie 

voor bekend.... cond. de ged. om de impt. de 468 c.gld te betalen. 

Zitting 1 

10   pag 107. 

Geert Reins tot Driesum,   CONTRA Jacob Jans te Engwier,  ... over zekere 6 pm. land 

bij de keerse verkocht ten voordele van Jacob Jans en ten nadeele van Jetzie Clases, verkocht bij 

Jacques Reins herbergier binnen Dokkum. Van welk derdepart hij koper was geworden,  en aan 

Jacques later van vertering had betaald 35 c.gld 18 str. met nog andere kosten.....  HET HOFF  cond 

de ged aan de impt te betalen de somma van 44 c.gld 8 strs. En in de kosten van het proces tot 

s'HOFFs taxatie.  

Zitting 1 

11. pag 110. 

Bonne Jacobs goudsmid binnen Harlingen,  Requirant CONTRA Beerent Geerts zoon als 

wett. voorst. van zijn kinderen bij Lijsbeth van Buiten, Trijn Lolcke dr als moeder en wett. voorst. 

van haar kinderen bij wln Rienck van Buiten; Johannes Jans van buiten te Harlingen en Johannes 

Bottes ten Lioessens, als voogd van Jantje Jans van Buiten; allen erfg van Pieter van Buiten in leven 

Notaris te Leeuwarden,  Over een schuld in twee termijnen te betalen, de ene van 100 gld en de 

andere van 150 gld wat door de dood van Pieter niet geïnd kon worden.....  HET HOFF taxerende 

de injurie op 16 c.gld en en de gereq. te betalen de somma van 126 c.gld en in de helft van de 

kosten.... 

Zitting 1 

12. pag 113. 

Susanna Peeters wed. van Franciscus Montani, te (Machum -doorgehaald, in marge: Raarh...im in 

Oostfriesland), ter eenre  CONTRA Douwe van Hottingha voor hem en voor Jfr Aelcke van 

Offenhuizen zijn e.h, wed van Nitzen zijn huisvrouwen zuster, gereq.    

... dat ongeveer 6 weken geleden was overleden Bauck Sieurdts weduwe, en geen nader 

bloedverwant had nagelaten als haar, de eiser; zijnde volle zusterling, ... dat de nagelaten goederen 

bij de twee zusterlingen had moeten komen doch nu waren bij Douwe van Hottingha te Franeker en 

bij Atke van Offenhuizen wed Carel van der Nijtzen, te Minnertsga.....  

HET HOFF  cond. de gereq. De Requirante te laten volgen de op haar kosten geinventariseerde 

goederen, met schaden en interessen, .. onverkort de kooppenningen bij Juffr Atke v. Offenhuizen 

bevonden zullen worden. En cond de gereq. In de kosten van de procedure.  

Zitting 1 

Pag 115. 

Pieter Ens, burger in Harlingen als voogd van Bauck Enne dr Lyuckema (!) c.d.r;  CONTRA 

Ighe Rommertha, te Ruigelollum. En Tae (?) Tiaardts te Hemelum, als mannen en voogden van Hil 

en Eeble Wathie Liuckema hun resp. huisvrouwen.  Ged.  

Zo zeide de impt waar te wezen dat zijn e.h. met haar voorman Foppe Pieters, voor Bocke Doyties 

Wiarda,  commissaris voor het gerecht van Wonseradeel, anno 1594 zekere scheiding hadde 

gemaakt belangende de landen en renten van Inne Tiallings en Syds zijn huisvrouwe, .... hadden 

verkregen zekere 25 pondemaat tot ver onder Franeker onder de Slachtedijk gelegen, en de 

scheiding copielijk had vertoond, en door het betalen? van de quota van de Slachtedijk grote schade 

hadde geleden..... wat hij vergoed wil hebben,.... de gedaagden antwoorden dat het bekend was, dat 
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dit perceel onder de Slachtedijk der 5 Delen Binnendijks viel en ze zo goed en kwaad, klein en 

groot zouden ontvangen, als ze geweest waren. De welk de ( de 5 delen) de Slachtedijk gemaakt 

hadden en de grond betaald hadden, ..... de dijken  juris publici... te zijn, aan den lande vrij te 

leveren, dat de Slachtedijk daarbij in metinge was inbegrepen,  HET HOFF verklaart de gedaagde 

niet ontfangbaar. 

Zitting 1 

14.  pag 118. 

Rints Jelderts, weduwe van Wijger Dirks in leven predikant te Welsrijp ( Romijn: ovl. 1606) en 

Jarich Feddes tot Baard als curator van de wezen van de vs Wijger; en de weesmeesters te Franeker, 

aangenomen hebbende een kindskind van Wijger vs, bij Doede Jouckes en Trijn Wijgers dr 

nagelaten.  CONTRA Aeuck Hendriks gesterkt met Jan Harmens haar e.m.; te Franeker.  

... dat de impetranten tot erfg verklaard zouden worden van Trijn Dilcke dr, alias Trijn Lubberts, 

haer moeije, ten minsten voor de tweede part, en een deugdelijk inventarium op te leveren. Van de 

goederen van Trijn, waarvan Wijger ad vitam het vruchtgebruik had,  

HET HOFF verklaart partijen bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

Zitting 1 

15. 

Joachim Lubberts, voor hem en het recht hebbende van Gerrijt Bruichters, als man en voogd van 

Aeuck Lubberts, zijn e.h Triumphant,   CONTRA Claes Hendricks gecaveerd hebbende 

voor Jacob Sibrants in Holtwolde, ged.   HET HOFF...  met de presentatie te volstaan..... 

Zitting 1 

16. 

Leonard Huijgis, Triumphant,  CONTRA Popcke Buma.    .... dat de sententie d.d. 27 maart 1610  

costeloos en schadeloos zal worden afgedaan.  

Zitting 1 

17. 

Watze Juws  CONTRA Rienck Gales geappelleerde.  Voor het gerecht van Sneek gediend.....   

om het vonnis van nul en generlei waarde te verklaren,  HET HOFF verklaart de appellant niet 

bezwaard door het vonnis van de Nederrechter. 

Zitting 1 

(Intendit) 

Ail Jeppe dr wed Tiepcke Hoijtes, als moeder en wett. voorst. Van haar kinderen.  CONTRA 

Beits Jucke dr wed Jacob Botes,    betreffende de koop van een huis en de ontruiming van landen 

een schuld was ontstaan van 100 g.gld; sedert 1 mei 1600. volgens reversaal van 2 mei 1598;  

HET HOFF oordeelt de ged. de impt te betalen de somma van 100 g.gld. 

Zitting 1 

18. 

Sixtus Peima, adv. v.d. Hove   CONTRA Pieter Teetlum als m.e.v van Juffr Josina Ayta ( 

Aysma?) zijn e.h.;   ....... over de koop van een zate lands ten Nes, nu bij enen Valle (?) Rieurdts 

bewoond, te bode gesteld over het gerecht van Utingeradeel; alwaar de geappelleerde was gekomen 

u.n.v Auck Joost dr zijn e.h; als volle zusterling van de verkopersche en eiste de niaarkoop,  

( na plm 10 blz.) HET HOFF verklaart de appellant in het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard.  

Zitting 1 

19. 

Juffr Lamme Wijffringa wed. van Rinnert Solckema, als moeder en voorstander van haar dochter 

Ailke Solkema, en Dr Rheen als last hebbende van Abraham Solkema en ex test het recht hebbende 

van de vs Rinnert Solckema en Tiets Gooverts dr;   ... over het redimeren van een halve zate 

lands te Roordahuizum, ... HET HOFF cond de gerequireerde de halve zate land te relaxeren en 

te gedogen dat de requirante werde gesteld in de possessie van dien.  

Zitting 1 

20 

Pibe van Hoorn   CONTRA Thomas Piers en mede vanwege Poppe Harings als voormomber van 

de kinderen van Van Holcke Rinnerts en Ulck zijn weduwe, en interv. onder Renunciatie S. C. Vell. 
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voor Agge Hinnes.   ....  dat Jacob vn Hoorn enige hoofden land te Hemelum had 

toebehoord, in Pier Harmens fenne,  Waarbij de erfgenamen van Holcke Rinnerts door de 

voormonden relaxatie daarvan vragen, te weten Hylcke Fogles en Poppe Harings,  en de wed Ulck. 

.... HET HOFF verklaart de eiser niet ontfankbaar.  

Zitting 1 

21. 

Gabinus Foppens voor de ontscheiding van Coert Van Isselmudens en Anna van Issselmudens ex. 

test erfg van Eppe van Heeringa van wln hun oom.   CONTRA Worp van Tiessens als erfg van 

Geel van Heeringa zijn moeder ter anderen zijden; . Dat Sasker van Heringha en Hilcke van 

Aebinga twee zonen hadden gehad, geheten Eeuke en Eppe. En dat een dr Juffr Lisch van Heringa 

was gepresupponeerd;  HET HOFF verklaart de impt tot het voordeel en tot 200 dalers, niet 

ontvankbaar en dient met de andere partij tot scheiding en deling over te gaan.  

Zitting 1 

22. 

Cornelis Edes Feitema te Harlingen, als voorst van zijn kinderen bij wln Maeike Jacobs zijn 

overleden huisvrouw, Reducent CONTRA  Meinert Saues (?) als m.e.v van Elisabeth 

Allards. Als erfg van Elisabeth Jacob Jans wed.;   over het taxeren en priseren van huizen, waar de 

advokaten geen verstand van hadden en dit gedelegeerd hebben aan enige burgers; ... waarbij die 

scheiding niet goed is uitgevallen.....  HET HOFF  verklaart de reducent bij de baar niet bezwaard.  

Zitting 1 

23. 

Harmen Claas zn te Harlingen voor hem en c.d.r  en als conjuncta persone voor de mede 

erfgenamen van Adam Harmens, triumphant;  CONTRA Regnerus Annius,  

Het HOFF  oordeelt dat de gedoemde  met de betaling van 117 c.gld 19 strs zal mogen volstaan. 

Zitting 1 

24. 

Lieuwe Uulckes  CONTRA Saeck Jeppema , wed Thomas Jelgers; voor haar kinderen bij de vs 

Thomas Johannis (!) getogen. Deze Thomas Jelgers had hem voordoende valselijken als eigenaar, 

aan  Jan Jansen een huis binnen  Dokkum  verkocht,  voor een bedrag van 559 g.gld 14 strs;         

HET HOFF verklaart de impetrant niet ontvangbaar.  

Zitting 1 

25. 

Suffridus Nijenhuis, voor hem en vanwege  zijn huisvrouw en het recht hebbende van Jan 

Bonteman. CONTRA  Jan Gerrijts van Burum.   Over een sententie betreffende 6 morgens Billand 

door Jan Gerrijts te ontwijken....  HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek en om redenen 

compenseert de kosten.  

Zitting 1 

26. 

Neeltien van Dalen als wett. voorstanderse van haar dochter bij Jan van Voort;  Req;  CONTRA 

Jouck Jelgersma als wett voorst. van haar kinderen bij Evert van Voort.  ........ over de derde part 

van 28 roeden  Wildt veen, waarvan de req. Copie vertoonde van de inwijzing bij Tierck Thijs 

gedaan, Waarbij Tietske aanhaalt hetgeen bij Harmen Forck, door deurwaarder Tierck Tijss mocht 

hebben bediend ten achterdeel van Harmen vs was geweest.  HET HOFF  zegt de requireerde niet 

met haar uitwijzinge te mogen volstaan, en condemneert haar bequamer uitwijzinge te doen of te 

gedogen dat de req. zelfs met een deurwaarder tot uitwijzinge zou komen....   

Zitting 1 

27. 

Jan Martinus Gravius en Rienck Folperts als volmachten van de grietenije Wymbritseradeel 

CONTRA   Sijds van Botnia Grtm van Wymbritseradeel en Raad van state in Den Haag;    over een 

oude schuld uit 1596 door Eernst van Groustins toen dezelve Botnia als ontvanger op zich had 

genomen te betalen....   HET HOFF cond de gedaagde om de impt de schuld uit de akte van 1596 te 

achtervolgen  en kosteloos en schadeloos af te doen.  

Zitting 1 

28. 
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Aerndt Frans Wables en Taedts Aeucke dr e.l.    CONTRA    Siuw Augustinus wed van hopman 

Harmen Jansz; in Leeuwarden; en intervenierende voor Willem Keetel, over een hypotheek op haar 

goederen.... HET HOFF  casseert de proceduren.  

Zitting 1 

30. 

Wytze Riemers Stadtmetselaar binnen Leeuwarden,  CONTRA  Betteke Meijnerts Roijerts e.h. 

van mr. Johannes Franckena, adv. v.d. Hove;   over werk aan een huis dat volgens gedaagden niet 

volgens CONTRAct geleverd was.  HET HOFF  verklaart de Appellant bij het vonnis van de 

nederrechter niet bezwaard; behoudens de gelden bij de levering van de achtermuur  te zuiveren; en 

volkomen naar inhoud van het CONTRAct wordt opgeleverd..... ( etc) 

Zitting 1 

31. 

Watte Harckema als het recht hebbende van Andries Goslijks als voogd van Ferck (Sierk?) Boeles 

zijn huisvrouw,   CONTRA Goslick Andries ten andere zijden.  

HET HOFF  cond de ged. de impt te betalen 112 g.gld  

Zitting 1 

9. 

Folkert Agges te Staveren Requirant,   CONTRA Goijck Wybrants aldaar als moeder voor haar 

kind bij Jelmer Agges,   ........ dat Agge Jelmers had nagelaten 4 kinderen met de namen  Folkert, 

Jarich en Baeuck Aggedr. en Jelmer Agges,bij Fouck Jelmers in echte getogen.  

.......... dat er ten tijde van zijn ovelijden geen schulden zijn geweest; en het huis naest* enige jaren 

drie gerechte vierdeparten had bewoond; en 2 hoofden grasland in in Lieuck Annes land, enig 

Nijland een hooft in het Spijckervelt, maar dat de weduwe schulden heeft aan gegaan in de 31 jaar 

dat ze nog leefde na haar mans dood.....  HET HOFF  verklaart de Req. Voor 2/3 delen erfg. van 

Agge Jarichs, en voor de helft van Fouck Jarichs, en cond de partijen de erfenis met elkander te 

scheiden. (etc) 

Zitting 1 

3. 

Dirck Dircks voor hem en als voogd van Sijdtsche Sijne dr zijn e.h te Wier,   CONTRA   Balling 

Dircks te Berlikum. Vanwege Beitske Jacle dr zijn e.h.; en vervangende de persoon van Frans 

Jansz; en het recht hebbende van Dirck Alberts;   over het gebruik van 5 morgen Billands verkocht 

door Dirck Alberts aan Hette Sibrants.....   HET HOFF cond de gedaagde het reversaal in handen 

van Lijklema te brengen, om gelicht te mogen worden bij degenen die het behoren zal, en van de 

resterende penningen de de impt zoveel zal betalen tot de helft voldaan is....  en voorts niet 

ontfangbaar.  

29. 

Zitting 1 

Jr. Jan van Steenhuis, volmacht voor Jacob Taets van Amerongen commandeur van de Balije van 

Utrecht, impt    CONTRA Sibolt Hayes, Piecke Wijkel en Thomas Jacobs.  

......  over land te Wol(d)seinde en in Ypecolsga, wegens de verkoop ervan, de zate te Ypecoslga 

niet 57 maar 59 pondemaat groot was....  Het HOFF  verklaart de gedaagden met hun presentatie te 

mogen volstaan en de impt bovendien niet ontvangbaar.  

 

ZITTING 2  

uitgesproken de 21e maart 1612. 

Zitting   2 

1.  

Geert Henricx Meyerhof , Raadsheeer te Emden, en Luitien Eddelinge en Henrickien Henrix dr te 

Groningen, als cessie en adsignatie hebbende van Claasien Hellemkens, wed van wlm 

Bartholomeus bouwmeester, en Jan Bouwmeester haar zoon, en erfg. Req.    CONTRA 

Fridts Meinerts en Beerntie van Bentem e.l . brieven en instrumenten betreffende de crediteuren van 

Rixt Jan van Bentem wed; over kwijtschelding.. HET HOFF ontzegt de req. zijn verzoek. 

Zitting   2 

2. 
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Wobbe Luitiens als m.e.v van Jantien Simon Binnerds, en Pib Douwes als man en voogd van Jantie 

Simon Binnerds dr; beide als conjuncta persona van Wick Simon Binnerts dr; als erfgenamen van 

wln Simon Binnerds hun huisvrouwen vader;   CONTRA Gabbe Jans.  

HET HOFF ontzegt de req zijn verzoek.  

Zitting   2 

3. 

Hans Douwes,   CONTRA  Oliphardes Belida DVM over de boete van een belediging door de 

impt originaal voor het gerecht van Ferwerderadeel had geleid tot een boete van 200 g.gld;  en dat 

de appellant, hem geappelleerde op verscheiden gelegenheden had geïnjureerd, .... dat hij was 

eerloos, schelme, saemrover(?) bys, guijt en boeff, Susannaboeff, met meer andere ontallicke 

injurien....   waarop hij ( de appellant)  boete had moeten doen door blootshoofds een knieval te 

doen voor de geappeleerde's huis.  HET HOFF verklaart de appellant door het vonnis van de 

Nederrechter niet bezwaard.  

Zitting   2 

4. 

Benne Sickes te Gietserck als m.e.c van Jent Rintse dr. applt.    CONTRA    Wate Ibes en Peter 

Rintses als kerkvoogden van de Ham, en Theodoretus Tiara voor Geert Lefferts als kerkvoogd van 

de Kooten,    ..... verhaalde dat Sije en Sape Itsma in 1511 in de algemene aanbreng te samen met de 

pastorie van Drogeham waren gesteld op 14 stuivers. Welverstaande dat de pastoor 12 stuivers en 

de gebroeders 2 stuivers aanbrachten, en dat Sije overleden, zijn goederen op Anna zijn dochter 

vererfde, zijnde de originalen Appellant moeder.  HET HOFF doet te niete het vonnis van de 

Nederrechter ten respecte van Geert Lefferts, en bij nieuwe sententie en cond de selve om de 12 

stuivers rente te dragen, en de Appellant te refunderen dat wat hij ter zake van de 12 strs uitgekeerd 

heeft. Met schaden etc.... 

Zitting   2 

5. 

Pieter Pieters voor hem en voor zijn kinderen bij Griet Jelle dr. te Huizum en Marten Dirks aldaar, 

voor hem en voor Rints Johannes zijn huisvrouw. Mede crediteuren van Jan Jans en Auck Obbe dr. 

in leven e.l ;  CONTRA Peter Hans voor hem en Jacob Andries  als m.e.v. van Griet Hanse dr 

zijn e.h; en zij intervenierende voor Henrick Jans Apotheker, Arend Martens en Sierd Jeltes burgers 

in Leeuwarden, en Zijne Bockes te Teerns bij Leeuwarden; en procuratie hebbende van Jaije 

Michiels als voogd van Aaff Jans zijn huisvrouw,  Req. .....  over een procedure voor het 

nedergerecht in conv, en reconventie, over de goederen van wln Ansck Obbe dr hun moeder,  

HET HOFF,  verklaart de 8 pondematen wegens ten achter wezen voor gehypothekeerd, en 

verklaart de penningen daaruit executabel sedert het versterven van Ansck Obbe dr; en tegen 

Sijmon Bockes en de andere gerequireerden niet ontfangbaar.  

Zitting   2 

6. 

Rinnert Douwes en Geert Andries dr te Tzum,  CONTRA Hein Meinerds  en Griet Jacobs 

dr zijn e.h. ....... over een schuld van 2580 g.gld.; ter ausa van de overkoop van een huizinge met de 

hooiberg, hecken, heckstecken, bomen, bepotingen, ruisch en ruischschermen, sampt de 

ontruiminge van zekere zate lands, Weetward genaamt in Achlum,    HET HOFF cond. de ged. 

volgens het antwoord in het 9e artikel gedaan de impt te betalen 180 g.gld; en compenseert de 

kosten en nopens de impetrant acht het proces niet in staat eintelijk te termineren, daar in faicten 

contrarie zijne, ordineert hen daarom de eed van calumnia te doen en verder voor Lieuwe van 

Juckema ...  

Zitting   2 

7. 

Doorgehaald. 

Jan Mom, Jan van Voordt en Anthonis Verkerck voor hen en de andere ledematen van de 

Compagnie van Suithuistera Veen. En caverende als pachter van het veen van het Corpus tot 

Gerkesklooster, en de rentmeester Johannes Henrici vanwege de Landschappe.    

OP EN TEEEGENS    Tzietske van Jelgersma, nagelaten wed van Frederik van Voort voor haar en 

haar kinderen.   ........ over zeker stuk veen, Phaesma veen gnaamd breed 24 roeden in de breedte,  
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waarvan zij de grenzen ver buiten de 24 roeden had gelegd, waarop de eisers de gedeputeerden 

hebben ingeschakeld en waren de partijen door Landmeter Sems ten overstaan van Schwarzenberg 

en Timen Frans Eisma gescheiden, en afgepaald van de compagnie venen, ... maar zij, Tietsck was 

doorgegaan buiten de vastgestelde limiten turf blijven graven in de Compagnie venen,     

HET HOFF    .... geen uitspraak.... 

Zitting   2 

8. 

De erfgenamen van Dr Baerte Idzaerda en Maria Rommerts , e.l.   CONTRA Mr Lambert 

Adriani, notaris binnen Leeuwarden.    HET HOFF   Cond de gedaagde zijn oppositie kosteloos en 

schadeloos af te doen.  

Zitting   2 

9. 

Dirck Jans als het recht hebbend e van zijn moeder Anna, Dirks ;  CONTRA Cornelis Jans te 

Ferwerd voor zijn huisvrouw,   over een transaktie van 200 g.gld door zijn moeder Anna gedaan,  

HET HOFF  cond. de ged. om de impt. te betalen 15 g.gld de 1e mei 1610 verschenen van gelijke 

15 gld mei 1611 en idem 1612. met de interessen, en tot de volle betalinge toe te verschijnen.  

Zitting   2 

10 

Aucke Jurriens n/ux, appellant   CONTRA Fresse ( Friese?)  Franckes geapp. 

.... dat de geappeleerde voor het gerecht van Stellingwerf westende, hadde laten verdagvaarden 

omdat de geappelleerde gehengen en gedogen zoude, dat de landen bij Hessel Frandes verkocht te 

bode werden gesteld.  HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard. 

Zitting   2 

11. 

Mr Claes Cornelis secretaris der Reekenkamer als curator van Auckien Polman, resumerende de 

proceduren bij Jffr Bauck van Bonga als oldemoeder en tutrix van de vs Auckien, gesutineerd ter 

eenre     CONTRA Sybe Sybes op het verlaet bij Leeuwarden, en Oege Oeges te Wirdum,  

.... dat Auckien als erfg van haar vader Jeronimus Polman toebehoorde 12 pm op het Nieuwland, bij 

Leeuwarden buiten Ons Lieve Vrouwen poorte; en dat Augustinus Polman eigenaar van de andere 

helft van de vs 12 pm; had geschonken, HET HOFF  condemneert de gedaagde om de helft der 12 

pm. te relaxeren, en betalende de schaden vandien.... (etc). 

Zitting   2 

12. 

Edzart te Groustins, en Romcke Gerloffs als volmachten van Engelum,  CONTRA   Aleff 

Jetzes ontvanger van Marssum, en Ariaen Pauwels gesurrogeerd in plaatse van Albarda, als last en 

procuratie hebbende van de ingezetnen aldaar.   Over het opgraven van  de vaart vanaf Beetgum tot 

aan de Ballants (?) toe, waarbij elk der dorpen Beetgum Engelum en Marssum hun deel hadden 

gedaan volgens een omslag op de pondemaat, waarbij erreuren waren ontstaan dat over de 100 pm 

waren onttroken aan de omslag, namelijk die van Adriean Claes, Jan Tyercks en Aesge Ulbes 

gebruikt....  HET HOFF verklaart de gedaagde tot zijn eisch en conclusie niet ontfangbaar.  

Zitting   2 

13. 

Wijtse Wopkes en Reijner Syeurdts kooplieden in Leeuwarden,  CONTRA Sybrand Sytses 

voor hem en voor Anna Wijgers dr zijn e.h te Nijawier, ........  dat de ged de impt schuldig was 880 

C.gld , en niet was betaald, die niet op de twee termijnen waren verschenen, HET HOFF cond de 

gedaagde de impt te betalen de somma van 880 gld met schaden etc.    

Zitting   2 

14. 

Jurgien Duijtsman als m.e.v van Trijne Jans dr zijn e.h.;  CONTRA    Harmen Gerbes te 

Nijeholtwolde. Geappeleerde.    Over de nalatenschap van 7 roeden land in Nijeholtwolde, De 

appellant op het westen en Jan Stoeldraaier op het oosten.   HET HOFF  verklaart de appellant bij 

het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

Zitting   2 
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15. 

Geert Ede dr wed van Gijsbert Wolters, voor haar en haar kinderen, geresumeerd de proceduren bij 

wln. haar man gesustineerd.   CONTRA Peter en Sicke Rienks te Slappeterp; gapp.  

.... over  een kwitantie van 25 gld wegens gehaalde bieren, gehaals ten verzoeke van hun broeder 

Eelke Rienks, waarbij de halers beloofd hadden voor het bier te borgen....  HET HOFF cond. de 

geappeleerde de appellant te betalen 25 c.gld met schaden en interessen sedert de litescontestatie.  

Zitting   2 

16. 

Obbe Geerts, burger en coopman binnen Harlingen,    CONTRA       Hardomans, geoccupeerd 

hebbende voor Jan Cornelis Lakenkoper aldaar. Over de betaling van rekeningen in twee partijen, 

een van 91 c.gld en de ander van 29 gld 18 strs.  HET HOFF verklaart de Appellant bij het 

vonnis van de Nedergerecht niet bezwaard. 

Zitting   2 

18. 

Oene Wijbes als voogd van Trijn Harmens, zijn e.h en Wibrand Dirks als voogd van Griet Harmens 

zijn e.h., geassisteerd met Harmen Oentzes hun vader,  CONTRA Jan Bodis en en Rompt 

Tyerks voor hen zelve, en hun sterkmakende voor de erfg. van Uulck Reiners,  over een acte van 

liquidatie, en die executabel te stellen. Het HOFF cond de gedaagde om aam de impt te betalen 356 

g.gld met schaden en intressen.  

Zitting   2 

17. 

Sibrant Wilkes tot Irnsum   Applt;   CONTRA Hylcke Johannes kerkvoogd tot Irnsum.  

Over een schuld van 395 g.gld die de appellant expresselijk ontkent. HET HOFF verklaart de 

appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

Zitting   2 

20. 

Tyaard Feickes als erfg van Trijn Isbrants zijn overl. huisvrouw, en als procuratie hebbende van 

Isbrant Isbrants.  CONTRA Wybe Pabes te Pietersbierum ter ander zijden, ged.  

Over de koop van enige beesten ca. 8 jaar geleden van Jan Pieters en Jets Pieters in tijden e.l.  en 

een huis op de Godsakker te Franeker, die hij zeide van Jan Pieters voor 500 gld gekocht te hebben. 

Het HOFF verklaart de eiser tot de helft van de 620 g.gld niet ontvangbaar; en cond hem 

dienaangaande in de kosten van het proces tot s'HOFFs tauxatie; en nopens vordere questien cond. 

hen te compareren voor de Commissaris van het HOFF. .... etc... 

Zitting   2 

( Intendit) 

Dr Albertus Monnikhuis,    CONTRA Barthoud Claes aan St Jacobs Parochie.   Over een 

schuld van verschoten penningen van 100 c.gld; HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de vs 

100 c.gld.  

Zitting   2 

21. 

Wijbe Jacobs te Collum  c.d.r voor Tzeetske Syeurdsr zijn e.h.; als cessie hebbende can Frerick 

Claes en Ees Jacobs   CONTRA Claes Louwes als voogd van zijn huisvrouwe aldaar.  

... over een request om 500 g.gld te betalen sinds 1604, waarop enige termijnen betaald zijn,  

HET HOFF cond de ged  cautie te stellen en voor de rest van twee derde parten van 555 g.gld te 

betalen. Met schaden etc...  

Zitting   2 

(intendit)  

Thomas Piers te Idaard als voogd van Jelcke Riencks Andringa zijn e.h.; als mede erfg van Rienck 

Tzijaards Andringha,    CONTRA Doecke Hotzes te Goutum voor hem en als leg adm van zijn 

knn bij Jijldu Buwe dr in echte getogen. Ged.    Over een schuld wegens verschoten penningen van 

115 g.gld; HET HOFF verklaart de gedaagde contumax en verstekt hem van alle volgende 

proceduren, houdende de brief van 22 mei 1600 voor bekend en cond hem te betalen de 115 g.gl 

Zitting   2 

24. 
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Fedde Pijbes ten Minnertsga, als voog over Trijnke Abbe dr zijn e.h.; als erfg van wln Goffck Take 

dr, en Taeke Abbes, idem,  CONTRA Pybe Wopckes te Buur gewesene echteman van de vs 

Goffck; Req.  ......over 10 pm door Goffck nagelaten en 500 G.gld aan Taecke Abbes en de 

kinderen van Rinsch Abbes. Volgens testament daarvan zijnde;    na ca 10 blz over allerlei 

goederen, o.m in Elgersma zate gelegen....  HET HOFF,  bevindt de zaak niet om de zaak eintlijk te 

termineren en verwijst hen naar de commissaris van den Hove, die........... etc.  

Zitting   2 

26. 

(pag372)  Claes Harmens als voogd van Maeijcke Jans dr zijn e.h; Cornelis Jansen Olivier voor 

hem zelven, en Lysbeth Jans dr e.h van Lambert Warners,  CONTRA Suffridus Hania en Jan 

Breda, als cur over de kinderen van Siurd Coenincks, ged in conv en req en reconventie.  

.... dat in leeven was geweest Lijsbeth Jans dr van Breda, partijens  grootmoeder, en 

overgrootmoeder, die had nagelaten de kindskinderen bij wln Maeijcke haar dochter ende Sieurd 

Coeninx mede haad kindskind een testament.... om Maeyke, Lijsbeth en Cornelis 3 vijfdeparten en 

Sieord en Gregorius Coenincks nog levende ten tijde van het testament 2 vijfde parten.  

HET HOFF verklaart de partijen wederzijds elkaar tot de gedane eis en conclusie niet ontvangbaar.  

Zitting   2 

31. 

Sirck van Donia als m.e.v van Maria van Albaeda, en het recht hebbende van de mede erfg van 

Hette Albaeda,   CONTRA De heren gedeputeerden;   over een op rente gesteld bedrag of 

obligatie, die de kinderen lange tijd minderjarig geweest nu opeisen, HET HOFF cond de 

gedaagden om de impt te betalen de 500 C.gld. Met schaden etc... 

Zitting   2 

33. 

Jan Jelmers Versteveren curator over Balling en Wijtsche Faasma; en Eencke Faasma wed van 

Isbrant Gravius, allen erfg van Lijeuck Tyessens, hun moeder en bestemoeder;  CONTRA 

Matheus Peeters, en de erfg van Jfr Jelck Bijma, en de andere geprefereerde (?) crediteuren van Hed 

Faasma, .... dat de uitspraak van Ulenburch zal worden uitgevoerd, indien niet makende kosten etc...    

Het HOFF Cond dat de gedaagde zal gedogen dat Rommert Ulenburgh zijn uitspraak van 

preferentie zal doen.  

Zitting   2 

34. 

Gabinus Foppens alls cur over de kinderen van Syeurd Coeninxs; triumphant,  CONTRA 

Claes Harmens als voogd van Maeycke Jans dr; zijn e.h, Cornelis Jans Olivier, en Lijsbeth Jans  

huisvrouwe; van Lambert Warners,  HET HOFF  spreekt uit dat de zaak zijn voortgang zal hebben 

tot ¾ van de legitima ( portie)  

Zitting   2 

35. 

Cornelis van Aengium, notaris publ. Binnen Leeuwarden;  CONTRA Jan Pieters nom. Libr en 

Martinus Martinides voor Grietke Boelema en als moeder van haar twee kinderen bij Willem Jans;  

dat Jan Pieters herbergier op Dronrijp hadde verkocht een huizinge op de smalle kant van de 

Nieuwe stad, waar de Nobel uithangt, en bij Grietke Boelema althans ten dele bewoond; en tot haar 

nadeel, en in zijn eigen voordeel, vanwege de kosten van de deurwaarder,   HET HOFF  cond de 

gedaagde de impt te betalen 19 c.gld 7 strs en een rosenobel in specie. Met schaden etc sedert de 

litescontestatie;  en tegens Grietke Boelema mede gedaagde  niet ontvangbaar. 

Zitting   2 

36. 

Johannes Claes zn te Wanswert, en douwe Jacobs als voormombers over de weeskinderen van Jan 

Jacobs in leven gewoond hebbende te Nijkerk, tegen Gerrijt Radijs, deurwaarder van dezen Hove,  

over de oppositie tegen de executie van goederen van Johannes Claes en zijn zuster, en Dirck Frans 

als m.e.v. van Hids Frans,  HET HOFF cond de gedaagde om de impt te betalen de somma van 

28 c.gld. Met schaden etc...  

Zitting   2 

38. 
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Hette Vriesma, kwartiermeester,  CONTRA Pier Pieters ter andere zijden. ....... over een 

brief van obligatie, van 94 c.gld;    HET HOFF cond de ged de impt te betalen de vs 94 c.gld. 

Zitting   2 

(intendit)  

Jan Jacobz voor hem en Ebel Walings zijn e.h     CONTRA     Gerrijt Loo secr.  van der Bildt;  

over 1134. c.gld herkomende van een boelgoed, toen de gedaagde daar nog woonachtig was, 

waarbij gedaagde het totaal heeft overgeleverd in verminderinge van 120 c.gld; en een somma van 

255 c.gld   HET HOFF  cond partijen om te make voor Dr van de Sande behoorlijke liquidatie.  

Zitting   2 

22. 

Jarich Heeres, burgmeester van Bolsward en het recht hebbende als mede crediteur van Schelte 

Jacobs,     CONTRA Botke Lolle dr; voor haar en haar kinderen bij wln Aebe Poppes, haar 

overleden man in echte getogen en en Simon Sioerds en Sicke Pieters Breutsma als voormomber 

over Sicke Siurdts nagelaten weeskinderen. En in de qlt erfg. van Siurdt Pieters.  

.... dat in 1590 Schelte Poppes had in huringe gekregen de imposten en generale middelen, 

waarvoor requirant met enige anderen in maatschappije borg stonden, HET HOFF cond de gereq te 

gehengen en gedogen dat de req. geniet het effect van de sententien ten libelle groerd, de penningen 

zal hebben van het verkochte tichelwerk, mitsgaders de andere perchelen ,   en om redenen 

compenseert de kosten... 

Zitting   2 

39. 

Susanna van Meckema, wed Horion   CONTRA Claes van Adeelen nom Ux; Jelle Aylva 

vanwege zijn moeder Teth Jelles en Jelmer Pieters vanwege Sicke Bruetsma, als erfg van Jelmer 

Sybes en de vn Jelmer mede vanwege, Anna Croonenburgh desselfs weduwe,  

over verkochte goederen om de schulden te voldoen, en verkocht zijnde aan Jelle Sybes te 

Harlingen, waaronde een zate lands te Minnertsga; bij Epcke Lieuwes gebruikt, doch haar man 

overleden zijnde bleef de wede weigerachtig de laatste termijn te betalen. 

HET HOFF cond de gereq de req. Te betalen 2444 c.gld; 3 strs en 2 rosenobels, als reste van 

meerdere somma. En in de kosten van het proces.  

Zitting   2 

28. 

Serapius Sminia, domheer te Utrecht en c.d.r voor Barbara Rheen zijn zuster, erfg van Bucho Ab 

Ayta, en proost van St Bavo te Gendt;  CONTRA Pieter van Teetlum als m.e.v van Joost 

van  Aylva zijn e.h. HET HOFF  verklaart partijen met hun presentatie te mogen volstaan 

onverkort hun recht tegens jffr Ida van Oppenhuijsen;  

Zitting   2 

27. 

Jan en Hessel Lieuwes, te Pinjum en c.d.r voor de erfg. van Trijnke Hessels   CONTRA 

Watzie Douwes als executeur van Heyn Lieuwes testament, ........ te betalen 25 c.gld met schade en 

intressen, en bij gebreke van die cond Hessel Lieuwes te betalen 2 vijfde van 60 c.gl; en voor de 

landen buiten de scheidinge te compareren voor Mt Frans van Eijsingha.  

( zie ook uitspraak van 6 mei 1611) 

Zitting   2 

25. 

Pybe Wopcke gewezen echte man van Goffck Taecke dr; en Taecke Aebes mede erfg van Goffke 

zijn moeder;  CONTRA Gerbrandt Thoenis aan St Jacobs Parochie. Als vader en voorst van 

zijn twee zonen bij Rints Abbe dr; Abbe Gerbrands aldaar, Gerrijt Foppes als voogd van Tiedt 

Gerbrands en Laurens Barthoudts als m.e.v van Geertein Gerbrandts ten Berlcum.  Over de 

scheiding van goederen als in vorige zaak.............. Te compareren voor Hania, die hen zal 

verenigen indien niet, hem zal informeren.... etc. 

Zitting   2 

30. 

Pieter Teetlum voor hem en vanwege Josina van Aysma,  CONTRA Thomas Meynts en Wigle 

Rouckema, Ebe Broersma en Botte Rijeurdts, Gerrit Beernds en Marten Andries,  
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... over de pacht van de consumptie van het gemaal....  Het HOFF cond de een met de ander in 

rekeninge en liquidatie te treden, van zijn ontvang en uitgave, en het aandeel te betalen met schaden 

en intressen.  

 

( de volgende zitting van pronunciatie was 14 juli ) 

Vanaf hier over naar de 

 Quaclap.16410. 

DE EERSTE RECHTDACH NA PAESCHEN IN DEN JARE 1612 IS GEWEEST DEN 12-DEN 

APRILIS.  

 

Pag.1  

Geert Henricx Meijerhof, raadsheer in Emden, en Luitien Eddelinghe en Henrickien e.l.; als cessie 

en adsignatie hebbende van Claesken Hellemkens wed van Bartholomeus Bouwmeester. En van Jan 

Bouwmeester haar zoon.  CONTRA Fridts Mennolds en Brantske (?F-) van Benthem e.l  

HET HOFF  ontsegt de requiranten zijn verzoek.  

22 april 1612. 

Wobbe Luijtiens als man een voogd van Jantien Simon Binnerds dr  en Pibe Douwes als m.e.v van 

Clara ( ) en zij als conj pers. voor Wick ( ) hun huisvrouwen zuster, allen als erfg van wln Simon 

Binnerdts;  CONTRA Gabbe Jans opposant.   HET HOFF  ontzegt de Rq. zijn verzoek. 

2. 

23 april. Hans Douwes Appellant,  CONTRA  Oliphardus Belida,     ........ niet bezwaard bij het 

vonnis van de nederrechter.  

24 april 

Benne Sickes te Gietzercka als m.e.v Jent Rintses zijn e.h. ( zie hiervoor Siv sent. ) overigens met 

het verschil dat de Req. niet bezwaard is bij het vonnis van de nederrechter. 

27april 

Hessel  Sijtses als cur over Franske Cents dr.   CONTRA Everd Annes.     In Factis. 

 

Pieter Pieters voor hem en als leg adm van zijn kinderen Griet Jelle dr zijn overleden huisvrouw, te 

Huizum en Marten Dirks aldaar als m.e.v van Rints Johannes dr zijn e.h.; mede crediteuren van Jan 

Jan Jans en Ansck Obbe dr.    CONTRA  Pieter Hans te Huizum, voor hem en Jacob 

Andries als voogd van Graats (?) Haijtse dr zijn wijff en zij, intervenierende voor Henrick Jans 

apotheker, Aarend Martens en Sioerd Jeltes, burgers in Leeuwarden; en Sijne Bockes te Teerns voor 

hem en als proc hebbende van Haie Michiels, als voogd van Aaff Jans.  

HET HOFF verklaart de 8 pm lands voor gehypothekeerd; en tegens Sijne Bockes niet ontvangbaar.  

Pag 6. 

Rennerd Douwes en Griet Andries dr; te Tzum  CONTRA Heijn Mennerds voor hem en 

c.d.r voor Griet Jacobs dr zijn e.h/;  HET HOFF  cond de ged aan de impt te betalen 180 g.gld en 

om redenen compenseert de kosten. 

4 mei. 

Jfr Tseets van Holdingha wed. wln. Sibrand van Waltha;   CONTRA Jan van Elen (?)  In factis. 

 

Mr Cornelis Martens, voor hem en als voogd van Jeuck Martens zijn e.h.; CONTRA Jan ...... ? 

HET HOFF verklaart gedaagde op des impt eis te litescontesteren. 

5. 

Pieter Campen    CONTRA Hans Spies.    ... ontzegt de req. zijn verzoek.  

 

Sipcke Sipckes Fopma als m.e.v van Lolck Unia; zijn e.h  Req.  CONTRA  Nanne 

Pibes Allema. 

 

Doorgehaald Jan Mom.   Etc   CONTRA  Tietske Jelgesma  ( zie hiervoor bij siv.sen. )  

6. 

de erfg van wln Barte Idsaerda,   CONTRA Mr Lambert Adrianij notaris en postulant binnen 
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Leeuwarden.   ... cond de ged. om de oppositien costeloos af te doen.  

6 mei 1612. 

Dirck Jans voor de helft erfg van Anna Dirks zijn moeder.  CONTRA  Cornelis Jans voor 

hem en c.d.r voor zijn huisvrouw.  HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de helft van 50 

g.gld; nog van de 1e mei 1610, idem 1611 en 1612. ... tot de volle betaling.  

7. 

Ocke Jans, curator van Tietske Agedr.  CONTRA  Rijurdt Tijardts.   In factis, 

 

Cornelis Jacobs bode van de Universiteit van Franeker; als vader van zijn zoon Jacob student te 

Franeker.  CONTRA  Johannes Jans te Bolsward, als vader van Jacob zijn zoon, en 

de magistraat der stede Bolsward, representanten der goederen van het voormalig 

minderbroedersklooster, aldaar en Joost Pieters, overdie(naar?) van Oldhoof tot Bolsward. Sampt 

Taco van Cammingha. En de ged staten van Vrieslandt.   IN Factis. 

7mei 1612. 

Aulus Juriens  nom ux.  CONTRA Fresse  (?) Franken.   ........ niet bezwaard bij het vonnis 

van de nederrechter.  

8. 

Sytse Claes  en Wopke Offkes als m.e.v van Lolck Claes dr   CONTRA Jantjen Jan Pieters dr; 

wed te Blessum. En Jan Jans te Tietzerck.    In Factis. 

 

Mr Claes Cornelis secr van de rekenkamer, als cur over Auckien Polmans res de proc bij wln Juffr 

Bauck van Bongha, als oldemoeder en tutrix over de vs Auckien.   CONTRA 

Sibe Jans op het Verlaat buiten Leeuwarden.    HET HOFF cond. de ged. te relaxeren de helft van 

de 12 pm. En voorts niet ontvangbaar.  

8mei 1612. 

Buwe Wobbes impt CONTRA Rein Rinnerds in Optwijzel, hem sterkmakende voor Rieme 

zijn zuster, Timen Jans vanwege Fueck zijn huisvrouw, Reiner Jans als vader en voorst van zijn 

kinderen bij Anna Wobbe dr. en zij tesamen voor Auck Wobbes, en de vs Timen en voor Anna 

Copsma.  ... voor de commissaris die hem zal informeren..... indien niet.... 

9. 

Aeuck Tyalcke Epema wed van Hessel Jans te Bolsward;  CONTRA Marten Jans aldaar, als 

cur over Jacob Jans weeskinderen,en erfg van Claes Jans.  In Factis. 

 

Edsart van Grovestins en Romke Gerloffs als volm. van Englum,  CONTRA Aleff Jans 

onvanger van Marssum   ect.  Zie hierboven Siv.Sent.  

9 mei 1612. 

Wijtse Wopkes en Reiner Syurdts burgers en kooplieden te Leeuwarden.    CONTRA 

Sibrand Sijtses, voor hem en c.d.r voor Anna Uupkes zijn huisvrouwe te Niawier.   

HET HOFF condemneert de ged de impt te betalen 860 c,gld met schaden etc.... 

10. 

7 mei 1612. 

Jurrien Duitsman als man en voogd van Trine Jans dr. CONTRA Harman Gerkis in 

Nijeholtwolde;  .... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

11mei. 

Griet Eene dr wed Gijsbert Wolters, voor haar en haar kinderen.  CONTRA Pieter en Sicke 

Rienks te Slappeterp.  ......... doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie 

cond de ged. om de applt. te betalen 20 c.gld met schaden en intressen.  

11.    12 mei 1612. 

Gerloff en Pieter Rienks binnen Leeuwarden;  CONTRA Doed Gabbe dr wed van Buwe 

Hans (?)   In Factis. 

 

Obbe ..... teurs     CONTRA Jan Cornelis lakenkoper eveneens te Harlingen.   ............. Niet 

bezwaard. 

13 mei 1612. 
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Dieuwe Philips wed. van Gijsbert Jans, mediate erfg van Aele Gijsberts.     CONTRA 

Jan Dirks. Seepsieder,   In Factis. 

Sibrand Wilkes te Irnsum  CONTRA Hylcke Johannes als kerkvoogd van Irnsum.     

........  niet bezwaard......... 

12. 

Oene Wijbes als man en voogd van Trijn Harmens, zijn e.h. en vanwege Wibrand Dirks voogd van 

Griet Harmens, geassisteerd met Harmen Outgers hun vader.  CONTRA 

Jan Bodis en Rompt Tyerks  hun zaak gemaakt hebbende voor de mede erfg van Uulck Rinnerts.   

HET HOFF  .......  cond de ged aan de impt te betalen 365 c.gld. En 17 strs.  Etc.... 

 

Doorgehaald: Tyard Feijckes burger binnen Franeker, als mede erfg van Trijn Isbrands zijn 

overleden e.h. En procuratie hebbede van Isbrand Isbrands als erfg van Jets Pieters.   CONTRA 

Jan Jans Schoenmaker op Dronrijp.     ( ....leeg....)  

pag.13   

Tyard Feijckes burger binnen Franeker, als mede erfg van Trijn Isbrands zijn overleden e.h. en 

procuratie hebbede van Isbrand Isbrands als erfg van Jets Pieters.   CONTRA 

Jan Jans Schoenmaker op Dronrijp. Tyard Feijckes burger binnen Franeker, als mede erfg van Trijn 

Isbrands zijn overleden e.h. En procuratie hebbende van Isbrand Isbrands als erfg van Jets Pieters.  

CONTRA        Anna Tyardts dr. wed van Hanke cornelis, in leven burger in Harlingen, voor haar 

kinderen; res de proceduren bij wln haar man en Lambert hiblis(?) voor hem en als man en voogd 

Griet Hanke dr zijn e.h.  Voor de Commissarias .....  POINCTEN van offitie. 1. Wanner Jets 

Pieters verstorven is. 2. wanneer de vs J.... is overleden? 3.Of er overwinst of onder...   so ten tijde 

van Han (ke) Jetse vertreck van Jan Pieters als ten tijden van haar overlijden geweest is? En daarvan 

pertinente staat te maken. 4. Of het tichelwerk in qlt. daarvan mentie gemaakt wordt, in de 

scheidinge ten processe verklaard, in date den 4e sept 1591?  5. Indien niet, oft de penningen van 

het vs tichelwerk niet zijn geiploijeerd, tot aan kopinge van het tichelwerk. 6. Wanneer het 

tichelwerk in q. is aangekocht, en wanneer het weder verkocht is?  7. Wanneer en aan wie de 

kooppenningen betaald zijn.  

14. 

Tyaerdt Feickes burger binnen Franeker, als mediate erfg. van zijn overleden huisvrouw, en proc. 

hebbend van Isbrand Isbrands haar broeder, als erfg van Jets Pieters.  CONTRA 

Fedde Jurriaans onder de klokslag van Franeker.   ..   te compareren van dr. Joh. v.d. Sande die hem 

zal informeren op zekere     POINCTEN van offitie....  1. Wanneer Jets Pieters dr  van Jan Pieters 

vertrocken is. 2 Wanneer Jets overleden is? 3. Ofte overwinst of onderteringe ten tijde van Jan 

Pieters als ten tijde van haar versteren geweest is. 4 wanneer en aan wie de kooppenningen betaald 

zijn en daar pertinente staat van te maken.  

 

Tyeardt Feickes burger in Franeker, mediate erfg. van Trijn Isbrants  en proc. hebbende van Isbrant 

Isbrants.      CONTRA Wijbe Pabes te Pietersbierum.     HET HOFF  verklaart de impt tot 

de helft van 620 ggld niet ontvangbaar; en cond tot de kosten tot s'HOFFs tauxatie. En nopens 

partijen vader voor Sandio. te compareren. POINCTEN: 1. oft met scheidinge van 6 juni 1575 de 

huizinge door Jets Pieters ingebracht is, als de kinderen van haar Jets van haar vadelijke goederen 

toegestanden is? 2 (pag 15)  Bij wie en wanneer de penningen de voorkinderen van Isbrand Pibes 

scheidinge zijn toegelegd? En oft deselve niet uit de kooppenningen van Jan Pieters vs huizinge 

zijn? 3. Oft Isbrand Isbrands ter causa van zijn vaderljke goederen erfenisse iets heeft ontvangen,  

en hoe veel? 4. Oft mr Tyaard Feicke vanwege zijn wijffs  vaders goederen volgens de baaer van 23 

febr 1595 ten vollen gecontendeerd is? 5. Oft niet in de scheidinge tussen Jan Pieters en Pieter 

voorschreven d.d. 4 sept 1591 de huizinge in questie en of dat de resterende kooppenningen onder 

de ingebrachte goederen van Jets...... gerekend zijn. 6. Wanneer Jets van Jan Pieters is vertrocken en 

wanneer zij overleden is, 7. Oft er overwinst of onderteringe ten tijde van Jetse vertreck als haar 

overlijden geweest is. Daarvan pertinente staat te maken.  

 

Wijbe Jacobs tot Collum, en c.d.r voor Teetske Siurds dr; zijn e.h als cessie hebbende van Freerck 

Claes en Ees Jacobs dr.  CONTRA Claas Louwes te Collum, voor hen en zijn e.h. 
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HET HOFF cond de ged de impt te betalen de somma van 155 g.gld ( mits stellende voldoende 

cautie voor Jantien Alberts, ) 

 

Anne Tijerks en Brans ( Breu..?)  Dirks nomine Gerltske en Hester Rinnerts. Hun huisvrouwen 

Applt.  CONTRA Haring Rinnerds als voogd van Outien Pibe dr zijn e.h.   In Factis. 

16. 

Jarich Heres Burgemeester binne Bolsward, als mede crediteur van Schelte Poppes;   CONTRA 

Botke Lolle dr voor haar en de kinderen bij Ale Poppes haar man getogen; Holle en Symon Syurdts 

zonen en Sicke Pieters Breutsma als voorm over Pieter Syurds zn weeskind; erfg van Syurd Pieters 

hun hun vader en oldevader; en Im Jacob Gerbens wed; allen geinteresseerde crediteuren van wln 

Schelte Poppes. HET HOFF cond de ged te gehengen en te gedogen dat de req ten respecte van 

zaken in het libelle geroerd, zal hebben de penningen van het reeds verkochte tichelwerk, en de 

andere percelen van goederen in de besongien va de deurwaarder Hans Johannes geroerd.  En de 

oppositien kosteloos af te doen  etc.... 

17. 

Andries Tyaards tot Oostrum vanwege His Sijbrands zijn huisvrouw, en het recht hebbende van 

Syurdt Jelgers en Peterck (?) Sibe dr. Jan Alberts te Miedum, vanw. Trijn Sibe dr; Everd Douwes 

vanw. Marij; elk hen sterkmakende voor de 2 kinderen van wijlen Sibrand Sijbes, en in die qual 

voor 5/6e part erfg. van Sijbrandt Sybes en Ints Douwe dr.  

CONTRA  Jan Sibes tot Schillaard.     ( geen uitspraak) 

  

de 16e mei 1612. 

Tyard Feickes,  CONTRA  Jan Jans schoenmaker op de Rijp. Voor zijn interesse 

intervenierende voor Haie  Tyards.     Te compareren voor de commissaris van het HOFF.  

POINCTEN:  1. waneer de 400 g.gls van Haie Tyards  ontvanen zijn? 2. Wanneer de penningen bij 

Jan Pieters zijn geimployeerd.? 3. Wanneer Jets Pieters van Jan Pieters vertreck er tijdens dat 

vertreck ook gemene schulden en lasten geweest zijn.  4. Wanneer Jets is overleden, ende oft 

daarmaals van winst ofte onderteringe geweest is. En er pertinente staat van te maken. 

18. 

Fedde Pibes tot Minnertsg, als voogd van Trijnke Abbe dr zijn e.h.; als erfg van Goffck Taecke dr 

haar overleden moeder; req. CONTRA Pibe Wopkes ten Buer gewezenen echte man van 

Goffck en Take Abbes mede aldaar als erfg. van Goffke zijn moeder. Gereq,    HET HOFF 

verklaart de ged. mede erfgenamen van de vs Goffcke; Cond. Take Abbes te laten volgen de req. de 

linnen en wollen klederen van hun moeder, het zilver, het koper en de halve hooiberg, hecken en 

heckpalen, van de halve fruchten en profijten door haar nagelaten,  etc.... 

 

Pibe Wopkes gewezen echte man van van Goffck Taecke dr; en mede erfg van Goffck zijn moeder; 

CONTRA Gerbrand Tonis aan St. Jacobs Parochie; als vader en wett voorstander van Tonis en 

Jan zijn zonen, bij Rents Abbe dr; Abbe Gerbrens aldaar, en Gerrijt Fopees als voogd van Teed 

Gerbrens.  ( pag 19) zijn huisvrouw, aan St Anna Parochie, en Lourens Barthouds als man een 

voogd van Geertien Gerbrands ten Berlicum.    HET HOFF ordonneert partije n te compareren voor 

de commissaris...... POINCTEN:1.  Wat de eigen landen van Pibe en Goffck ten tijde van hun 

versterven echt waard zijn geweest; 2 Wat goeden Pibe en Goffck ingebracht hadden, en inventaris 

te tonen. 3. Wat de 16 pondematen te Wons waardig zijn.  

 

Claes Harmens als voogd van Maike Jans zijn e.h.;  Cornelis Jans Olivier voor hem, en Lijsbeth 

Jans e.h van Lambert Warners,  in conv en reconv.    CONTRA Dr Sijurd van Hania Rd. Ord. En 

Jan Breda, als cur. over de kinderen van Syurdt Conincx;   HET HOFF verklaart partijen jegens 

elkaar niet ontvankelijk. 

20. 

Watse Douwes als executeur van Heijn Lieuwes, testament;   CONTRA      Jan en Hessel Lieuwes 

zonen te Pingjum, als conj. pers. voor de erfg van Trijnke Henne (?) dr. HET HOFF  cond de ged de 

impt te betalen vlgs. testament en besprek Odde Syds 25 c.gld; met schaden etc; en in reconventie; 

de ged de impt te betalen 2/5e parten van 60 g.gld; ook met schaden en intressen.... etc. 
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Serapius Sminia domheer te Utrecht, voor hem en conj. pers voor Barbara Rheen zijn zuster, als 

erfg ab intestato van Bucho ab Aytta in leven prooost van de st Bavo in Gent.  CONTRA 

Pieter van Teetlum als voogd van juffr Joost Aytta.  HET HOFF cond de ged. Niet met zijn 

overgelegde rekening te mogen volstaan; condemneert hem de ontvangen voor de jaen 1602, 1603 

en 1604 te vergroten met 100 g.gld; ( des dat hij mede in uitgave al mogen brengen, wat aan Juffr 

Ida van Offenhuizen in dezelfde jaren betaald is; ) En de triumphant hetgeen hem boven de ontvang 

zal komen sedert het jaar 1605; te laten volgen, en det de sententie van 1605 zijn voortgang zal 

hebben. En de oppositie aartegens kosteloos af te doen.  Etc....... 

 

Den 18 mei 1612. 

Berend Dirks    CONTRA Jan Hanskens te Sneek;   In Factis, binnen een maand peremptoir.  

Jfr Doed van Donia wed. Doed(e) van Wytsma, voor haar en Pibe van Albada als voogd van 

Sijouck Wijtsma, Buwe Roorda als m.e.voogd van Dorothea van Wijtsma, Dr Sixtus Donia als 

voogd van Sijtske Wijtsma allen erfg van wln Oene van Wijtsma; en in de qlt het recht hebbende 

van de gemene crediteuren van Oene Ente zoon Wijtsma, en Jell Tyards dr.   CONTRA 

Tyaard Ebes Wijtsma. En Rieme Rorsma echtelieden.   In Factis. 

22. 

Harmen Hendriks op het Veen    CONTRA    de gemeente van Brongerga;  IN Factis. 

 

Henrick Etes cur. over de weeskinderen van Douwe Philips en Anna Syurdts, in leven e.l. en het 

recht hebbende van Jan Lamberts door het accoord. Daarvan zijnde.   CONTRA 

Adriaan Cornelis Leydecker binnen Franeker.  In Factis. 

 

Elisabeth Cornelis dr wed Pieter Jans, voor aar en haar knn.  CONTRA Wibrand Hans 

zoon als voogd van Reinu Kempe dr zijn huisvrouwe.  In Factis. 

 

Philips van Tongeren als volmacht van Henrick  Jelis mede conventuaal van Thabor, tot   ...peer? In 

het landschap van Cuyck woonachtig.  CONTRA  de gedeputeerden van Friesland. 

HET HOFF cond de gedaagde de impt. in zijn qlt. de 50 g.gld jaarlijks sedert 1587 verschenen en 

nog gedurende het leven van de originaal impetrant, te verschijnen te betalen in conformité in de 

acte van 22 febr 1580 uitgedrukt.    ....en compenseert de kosten...   

23. 

Pieter Teetlum voor hem en voor Josina van Aita zijn e.h.;     CONTRA Serapius Smina domheer 

te Utecht, voor hem en als conj. pers voor Barbara Rheen zijn zuster.   HET HOFF verklaart de 

impt tot zijn eis niet ontvangbaar. Onverkort.....   etc.  

 

Sierck van Donia als m.e.v van Maria van Albada, en als het recht hebbende van de mede erfg van 

Hette Albada,   CONTRA De Ged. Staten van Friesland,     HET HOFF  cond. de ged. de impt. te 

betalen 500 c.gld met de interessen sedert 9 april 1609 verschenen.  

De 19 Mei 1612. 

Aenne Agges Herbergier te Oldeboorn,  CONTRA Tijalling Bangama, grietman van 

Idaarderadeel. En Gerrijt Tiepkes bouwmeester te Leeuwarden.  In Factis. 

24. 

Renick Atsma, mede gedeputere,  als voogd van Ri(.)sck Adie.. ( ),  Dr Timeus Faber, professor te 

Franeker. m.e.v. van Tseetske Adius, Tyebbe Adius burger in Leeuwarden, als mede erfg van  Adie 

Lamberts, en voor de andere erfgenamen.  CONTRA Trijnke Jans dr Suickbeeck ? wed van 

Jan Henricx in leven burgemeester in Leeuwarden. En vervangende de persoon van Jan Martens te 

St. Anna Parochie.     ...... leeg...... 

25. 

Jan Jelmers Versteveren als curator over Balling en Wijtse Faasma, en Eenke Faasma als wed. van 

Isbrand Greuwerts,  tesamen erfg van Lyeuck Tyesses hun moeder, en bestemoeder; als mede 

crediteuren van Hed Faesma.    CONTRA Matheus Peters en de erfg van Jr Jelte Beijma; en mede 

cred van Hed vs. ..... voor Rombert Ulburg, die hen zal verlijken......etc.... 
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Dr Gabinus Foppens als cur over de Goederen van Syeurdt Conincx; geresumeerd de proceduren.  

CONTRA Claas Harmens als v.v. Maike Jans dr zijn e.h., Cornelis Jans Olivier, en Lijsbeth 

Jans dr e.h van Lambert Warners, allen te Harlingen.   Dat de excutie van de voorgaande sommen 

hun voortgang zullen hebben.  (pag 26)   tot des triumphant's legitime portie, op de goederen van 

Lijsbet van Breda, oldemoeder van partijen achtergelaten, ... etc... 

 

Cornelis van Aengium Not Publ. In Leuwarden,  CONTRA Jan Pieters nom Libr. En Gertke 

Boelema voor haar zelven en als moeder van haar twee kinderen bij Willem Jans, en voor de helft 

erfg. van de vs Willem.  HET HOFF cond Jan Pieters te betalen 19 c.gld; 7 str en en rosenobel, 

met de schaden etc....  

 

Tyalling van Botnia Marten van Naerden, Sibe Jans tot Schalsum, als last hebbende van de 

eigenaars, grondheren en gebruikers van Lemsterland;  CONTRA De magistraat van 

Franeker.   .......  voor de commissaris die hun zal verenigen, indien niet hem zal informeren op de 

faicten.  

27. 

Wate Harckema, impt    CONTRA Thomas Meindts, Wigle Roukema, Ebe Boersma, Botte 

Rijeurdts , Gerrijt Berends, en Marten Andries, ged.  HET HOFF cond. de ged. om rekening en 

liquiatie te doen van zijn ontvang en uitgave, ...... en wat meer ontvangen zal zijn  .....   

 

Feike van Herbranda, grietman van Achtkarspelen    CONTRA  de volmachten van den dorpe 

Harkema.    In Factis. 

De 20e mei 

Joannes Claes tot Wanswerd, en Douwe Jacobs als voormomber over Jan Jacobs in leven gewoond 

hebbende te Nijkerk in Ferwerderadeel; impt.   CONTRA Gerrijt Radijs, eerste deurwaarder 

van den Hove.  HET HOFF cond de ged. De impt te betalen 28 c.gld met de schaden etc...... 

28. 

Johannes Jans Cock gewesene .....?  impt CONTRA Der Hero Hottingha, mede raad en 

advocaat fiscaal in de admiraliteit van Friesland,     voor de commissaris.....  POINCTEN:  1. Oft de 

gedaagde de impt niet verzocht heeft Douwe Hottinga zoder bewaringe van ten minste twee mannen 

voor een kleine tijd in de kamer te laten. 2. ende oft hij niet .....  ofte daartoe apostille gegeven heeft. 

van den Hove te bekomen? 3. Oft de gedaagde met raad en daad van zijn broeder gegeven of 

dienaangaande zijn broeder gesproken heeft. 4. oft hij niet enige kennisse gehad heeft van het 

ontwijken zijns broeders, 5. Oft hij ook niet......... zijn broeder heeft helpen ontkomen  6. Oft de ged 

des morgen vroeg als zijn broeder uit het werk niet ten huize van Jacob Nollis en anders op der 

straten is geweest. 7. Waar en waneer hij zijn broeder uitgekomen zijnde voor het eerst gesproken 

heeft. 8. Oft hij niet van zijn broeder verstanden heeft, wie hem tot het uitkomen behelplick zijn 

geweest. 9 Oft Mr Douwe Hottingha met voorweten, raad en reden van de impt ontkomen is.  

 

Thomas Meindts  CONTRA Uupcke Wierds gedaagde.  In Factis. 

29. 

Jan Allards Heixan  impt  CONTRA Jacob Laas.   Te namptificeren 12 g.gld.....   

Eelke Feddes Appellant  CONTRA Wijger Gaatses, burgemeester te Staveren;  in factis. 

22 mei1612. 

Wijbe Lijeuwes executeur over het weeskint van Offk(e) Offes  bij wln. Tiete Breutix;   

CONTRA Jan Tiercks  en Tietske Breuticks dr e.l en volmacht van Jan Tyerks voormond over 

het weeskind van Offke Offes.    In Factis. 

 

Jacob Herts voor hem en nom ux.  CONTRA de erfg van Clais Pieters.  HET HOFF 

restituerende de req. tegens verloop van tijd, ... zijn produktie te mogen doen voor de eerste 

rechtdag van de  grote vakantie....   

 

Sibe Willems    CONTRA  Lyuewe Tammes.  .... en stelt de procedure uit.... reserverende de 
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kosten. 

30. 

Rienck Atsma als voogd van Rints Aduis dr; zijn e.h; dr. Tzummerus Faber, als voogd van Tzeetske 

Adius, zijn e.h en Truijk(e) Adius als mede erfg van Adie Lamberts;  CONTRA   Trijnke Jans dr 

Suakerck ? Wed van Jan Heres, voor hem en voor Jan Martens aan St Anna Par.   ...... te 

compareren voor Harinxma,   POINCTEN. 1. Hoe oud de originalen Impetranten zijn. Wanneer 

Meeuws Jacobs de landen heeft overgedragen. Hoe lang Jan Martens op de stede Billands gewoond 

heeft. 4. Oft de impt door scheidinge het recht bekomen hebben.  

 

Tyepck Jelle dr geass. met Agge Ennes haar man, en Cornelis Wigers tot Hoorn, als cur over de knn 

van Tyerck Jelles, als erfg van Jelle Pieters, impt.   CONTRA Joannes Atsma te Oosterwierum.   

.......  doende recht op de versochte pervijsie, cond de ged te namptificeren 400 g.g. 

31. 

Douwe Douwes Hoppesum te Goutum,  CONTRA Syoucke Ryurdt Bants burgemeester te 

Franeker, intervenierende voor Tyard Ticheler, en vervangende de persoon van het molckpad.... in 

questie.  In Factis.  

 

Broer Jelles en Buwe Bauckes als man een voogd van Alijt Jelle dr zijn huisvrouw, te Steens als 

mede erfg van Geeske Geerts, wed. van Claas Damsijl (?) haar bestemoeder. En wln Anna Claas 

haar meuije.   CONTRA Geert Claas te Dockum,en Pieter Mennerds op Rensumageest.   

In Factis.   

 

Albert Monnikhuis als adsignatie hebbende van Willen Stevens.   CONTRA Arien Jacobs voor 

hem en zijn e.h. aan St Jacobs Parochie.    Voor Lyklema, voorgaande commissaris. 

32. 

de 23 maij.   Barthout Jacobs als mede crediteur van Feite Ens, en Ida Reiners? Dr  impt. 

CONTRA   Nanne Pibes Abbema te Marssum, HET HOFF gezien de citatie admitteerd de impt 

zijn vermeten te bewijzen.  

 

Hadewich Pollen wed van Henrick Wesels te Nijehuis,  CONTRA Auck van Haarda e.h. van 

Hinne Feitema geass met deselve.   HET HOFF rejekteert de exeptie. 

 

Hette Friesma  Quartiermeester,   CONTRA Pier Pieters.   HET HOFF cond de ged de impt 

te betalen 94 g.gld.  

 

Jfr Suzanna van Meckena wed. Horion, CONTRA Claas van Adelen, n/ux; Jelle Ailwa 

vanwege zijn moeder Tet Jelles, Jelmer Pieters vanwege Sicke Breudtsma, als erfg. van Jelle Sibes, 

en de voorn Jelmer mede vanwege Anna van Cronenburgh.    HET HOFF......... te leveren  2464 

c.gld 3 stuivers en 4 rosenobels; als reste van meerdere....   

 

Philips van Tongeren als volmacht van Henric Jelles conventuaal van Thabor.   CONTRA  De 

Gedeputeerde Staten.    Te compareren voor de commissaris.  Etc... 

 

Jantien Bolema Req.   CONTRA Jarich van Ockingha en c.d. Voor Anna een Aaltien van 

Ockingha zijn zusters.    Gunt de gereq. nog de tijd van 2 maanden om hun produktie te doen. 

 

Broer Jellis en Buwe Bauckes als man en voogd, van Alijt Jelke dr; zijn e.h en mede erfgvan 

Geeske Geerts dr , in haar leven e.h. van Claas Damzijl haar bestemoeder;  CONTRA 

Geert Claas zn en Pieter Mennerds.  

34. 

Tsiets Rintse dr. met consent van Lyuwe Eelkes haar man, en Fecke Feickens het recht hebbende 

van Here Gerrijts te Harlingen, als erfg van wln Ryurd Wopkes en Incke? Aucke dr in tijden e.l. 

CONTRA      Mr Douwe Annes Postulant te Sneek, en Margarethe Dirks dr geass met Sibrand 

Berents. IN Factis. 
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Peter Arents D..... als cessie hebbende van zijn broer Henric Arents D....?       CONTRA 

Cornelis Rinkes, en Pike Harmens dr e.l.;   HET HOFF houdende de obligatie voor bekend cond de 

ged de impt te betalen 72 c.gl..   etc. 

 

Thomas Pieters als voogs van Jelcke Reencks Andringha, zijn e.h c.d.r voor de andere erfg. v 

Rienck Tyards Andringha; hun vader.  CONTRA Doecke Hotses voor hem, voor hem en 

zijn knn bij wijlen Jijldu Buwe dr.  HET HOFF houdende de obligatie voor bekend cond de ged de 

impt te betalen 150g.gld.  ( pag 35.) 

 

Dr Albert Monnikhuis   CONTRA Barthoud Claes    HET HOFF.... cond de ged de impt te 

betalen 100 c.gld....   

 

Jan Jacobs voor hem en als voogd van  Ebel Walings  en zij  ratificerende hetgeen bij haar man 

gedaan is.   CONTRA   Gerrijt Loo(s !) secr. van de Bildt,        .... voor Sandio, om te maken 

behoorlijke liquidatie.  

 

Nanne Jans CONTRA Hette Tyerks,  ....te namptificeren 540 c.gld 15 strs.  

 

De Procureur generaal clager,    CONTRA   Arend Martens beklaagde.   .........   ? 

36. 

DE EERSTE RECHTDAG NA PASEN IS GEWEEST DEN 16 JULI 1612.  

 

Hette Piers, Palsma,   CONTRA     Douwe Martens voor hem en als voogd voor Frouk Claas dt zijn 

e.h.  HET HOFF verklaart de ged met zijn presentatie te mogen volstaan,  en de impt tot zijn eis niet 

ontvangbaar.  

 

Alijt Doije dr e.h van Jan Dircks, en het recht hebbende van Pauwel Doijes, haar broeder, Doede 

Sickes als man en voogd van Jantien Lamberts dr; Doije Lamberts, Hilbrandt Lamberts, sampt 

Everd?? Michiels haar zusters zoon.  CONTRA Jan, Aucke en Claas Simons als last hebbende 

van Lubbert Bauckes vanwege zijn huisvrouw, en Meinu Inke dr als meder en wett voorst van haar 

knn bij Jan Doijes in echte getogen.   In Factis. 

 

Hidke Hed.... dr Req,     CONTRA Popke Buma, Luitsen Romkes, en Folkert Folkerts.   

.........  additionele artikelen, en de eed van calumniae ....   

37. 

de 17e juni 1612. 

Sijdts van Tziaerda te Rinsmageest, als man en voogd van Juffr Eelck van Frittema, en erfg van Jfr 

Saepck van Cammingha, impt.    CONTRA Uulvke Gerbrands te Gerkesklooster, als het 

echt hebbende van Claas Sippes, Jorrijt Tyerks binnen Leeuwarden, en Pieter en Lyuppe Eeskes, als 

erfg. vam wln Tyaerd op de dijk, in tijden olderman in Dokkum, en tesamen c.d.r voor Wijbrand 

Wijbrands te Driesum.  EN:     Jantien Bolema, huisvrouw van Jacob van Loo, van de comptoire 

dezer Landschappe; mediate erfg van mr Minne Broersma, haar eerste man, en Pieter Lyuppe 

accepterende de agten van Douwe Gaelkes ?  Tot hun profijt.  HET HOFF cond. Jantie 

Boelema een der ged. om de impt te exhibreren haar decreten van de landen, ten verzoeke van 

Uulke Gerbrands verkocht; en te doen pertinente aanwijzinge en rekeninge en bewijs van koop, en 

van dezelven van de landen bij Homme Feitsma ten processe geroerd, en behoorlijke quitantien te 

doen waar en wiens profijt deselve behoort; verklarende de impt tot zijn eis verder niet ontvangbaar.  

38. 

de 19e juni 1612.   Jan van Elij ged en req.  CONTRA Jfr Tyets van Holdinga wed van Waltha. 

HET HOFF  ontzegt de req. zijn verzoek.  

 

Tonis Reimers ?  burger in Leeuwarden, CONTRA Aeltien Wytses te Munckesijl.    

Dictum doorgehaald. 
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Jfr Tseets van Holdingha wed Sibrant van Waltha, voor haar en de kinderen.  CONTRA 

Hessel van Hermana te Minnertsga;   HET HOFF  cond de ged de impt te betaln 127 c.gld met 

schaden etc.... 

39. 

Tonis Reimers burg in Leeuwarden;  CONTRA Aeltien Wijtse bij Munnickezijl, HET HOFF 

cond de ged de impt te betalen 85 c.gld met schaden en intressen.....  

 

Guillem van de Venne  CONTRA Jfr Rixt Heringha.   In factis. 

 

Tseetske Jelgersma wed Frederik van Voorts, voor haar en de kinderen.    CONTRA   Jan Mom c.s.; 

HET HOFF restituerende de gerequireerde tegens verloop van tijd, gunt hen nog de tijd van . 

( ....vlekken.....)    ( 22 juni) 

 

Hessel Sytses Rheen als cur over de kinderen van Luitien Gerrijts,     CONTRA     Jan Pieters van 

Menaam, en Trijn Lamberts, dr in Leeuwarden, en Jut? Lamberts als erfg van Griet Lamberts.      

HET HOFF verklaart Jut en Trijn Lamberts als erfg. ( pag40) van Geert Lamberts, met de 

presentatie in het 9e artikel gedaan om de halve koppschat van de huizinge bij dezelve Geert aan 

Tonis Brouwer verkocht te willen verrekenen, vooralsnog te mogen volstaan, onverkort de impt 

ende de best recht hebbenden crediteuren hun recht, en tegen Jan Pieters, en Trijn Lamberts  niet 

ontvangbaar   

 

Jacob Gerrijts Req;   CONTRA Jel Doecke dr gereq.   HET HOFF verklaart de gecond. 

vooralsnog ongehouden de overgelegde declaratie van kosten te Diminueren?  Overkort de 

triumphanten rechten.....   ( 23 juni) 

 

Sijtske Dijurre dr wed van Seerp Robijns als moeder van haar knn.    CONTRA  Ryurdt 

Jetses Adama.     HET HOFF  rejekteert de exceptie,  reserveert de kosten....   (24 juni ) 

 

Boele Jans CONTRA  Mr Jacob van Campen.   In Factis. 

41. 

Hans Lucas burger en ijzerverkoper te Amsterdam,   CONTRA Aleff Pibes. cur Lites  tot de 

ontscheidinge over Pieter Rennerds kinderen, en Jacobjen Dirks in echte getogen.   

In Factis. 

 

Sipke Sipkes Fopma als man en voogd van Lolck Unia;    CONTRA   Nanna Pibes Abbema.  

HET HOFF ord. Partijen wederom te comparern voor de commisaris van den Hove, .....POINCTEN 

Welke de landen zijn die Focke Unia vlgens testamen van 8 apri 1553 zijn toegedeeld.  2. Item hoe 

breed en aan wat kant delanden van de Hooge Dijk of hem tot Pibe Dijckstal te Warns over de 

nadere 12 pondematen in de Blijndsloot eidigen. 3. Welke de blijndsloot en Pibe Dijkstal zijn en 

ook de 12 pondematen. 4. en hoe deselve landen dwars over na de selve 12 pm strekken? 5. Item in 

wat vijf  percelen zijn vinne lands zijn verdeeld. 6. Oft de partijen zich niet naar het instrument 

heben gereguleerd van de scheidinge.  7. Ende oft niet de huizinge staat op het land  dat Focke Unia 

is ten dele gevallen. 8. Oft ook de huizinge niet alle tijd sedert date van het instrument op een 

plaatse heeft gstaan? 9. Ende oft de eerste huizinge dan op Eelsma zate .... heeft gestanden. 10. En 

of elke der parijen elk hun deel hebben aangevat, ..... 

pag 42. 

Anna Jans dr wed van Jelle Abbes te Roordahuizum, als moeder van haar kinderen Rens en Wijb 

Jelle dr;    CONTRA   Rienck Doitses te Freens, als man en voogd van Trijn Jelle dr. en Wijbe 

Freerks te Jorwert als man een voogd van Griet Jelles zijn e.h.; en Gerrit Jans als vader van zijn 

kinderen bij Marij Jelle dr.  HET HOFF verklaart de impt tot zijn eis niet ontvangbaar.  

 

Doed Gerrijts e.h van Gerrijt Cornelis, Taets Gerrijts e.h van Sicke Gerrijts, en Jannitien Gerrijts e.h 

van Jan Andries Scheijff, CONTRA Douwe Bockes te Dokkum.   HET HOFF rejekteert de 
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exceptie, cond de ged om op de eis te antwoorden, en de middelen ten principale als op de exceptie 

zal mogen gebruiken.  

Pag 43. 

Adriaan Cuicks wonend binnen Leeuwarden,  CONTRA Cornelis Jans aan St Anna 

Parochie, c.d.r voor zijn mede erfgenamen.   HET HOFF cond de ged. Om de impt te laten 

ongemolesteerd wegens zijn eis, in de kosten van de proceduren na de de verklaringe van het 

replijcq gedaan en cond. Claas Heres wegens zijn begane excessen tot profijt van de armen binnen 

Leeuwarden te leveren een quartier rogge.  

 

Saaff Hendriks en de andere soltzieders te Harlingen, en de Ged Staten van Friesland.  CONTRA 

Botte Scheltes c.s.   HET HOFF  rstitueert de gereq. En gunt hem de tijd van drie maanden om zijn 

produktie te mogen doen, condemneert hem niettemin in de kosten.  

Pag 44. 

Johan van Aysma en vor Bauck van Wijkel zijn e.h.  Juffr Catharina Coenes wed van Tijalling van 

Wijkel, in leven Rd Ord,    HET HOFF cond de gedaagde de impt de grote huizinge, met glazen en 

pannen gedekt, met met bomen en platagie, hecken, stekken en stekpalen op des gedaagdes grond 

staande te betalen tot de tauxatie van het HOFF, en om redenen compenseert de kosten, en de impt 

vordere eis niet ontfangbaar.     

 

Gerbren Pieters en Ryurd Lyuewes te Boxum als curateurs over het Sterfhuis van Wijlen Reins Idts 

zn en Lolck in leven e.l.   CONTRA Gerbren Gerbrens tot Hydaard,  

HET HOFF  cond de ged de impt te betale 141 g.gld met schaden etc...; en in de kosten en in 

reconventie ordonneert partijen te compareren voor de commisaris ..... etc.   POINCTEN: 1. Oft de 

impt in reconventie, Rein Idtses te samen schuldig zijn gebleven volgens het slot bij de impt 

vertoond; de somma van 250 g.gld. 2. Wie van hen de somma is schuldig gebleven.  3. En in wat 

voegen? 4. Item te recouvreren de rekeningen daarop het slot is gevolgd.  5. Voorts wie van de 

landen zoveel pennngen heeft betaald, dat daar af niet meer dan 139 g.gld zijn onbetaald.  

( 45)  

Hendrick Oldendorp  burgemr. in Leeuwarden als man en voogd van Maike, Hans Snitger dr. en 

c.d.r  CONTRA Jfr Byuck van Cammingha voor haar en mede intervenierende onder verband 

harer goederen en renunciatie S.C. Velleiani, en al haar vorder vrouwelijk privilegie voor Allard 

van Syrxma.   HET HOFF verklaart de impt niet ontfangbaar.  

Pag 46.   

25 jun 1612. 

Hendrick Jans als cur. bonorum over wln Pieter Kingema en zijn huisvrouw  CONTRA 

Jacob Harings te Dronrijp. HET HOFF cond de gereq. De req. te betalen 1830 g.gld; volgens de 

akte van 27 juni 1610. 

 

Jurien Henrick old Burgemeester van Leeuwarden,      CONTRA    Ulke Jans vor hem en als m.e.v. 

van zijn huisvrouw, en voor de kinderen en erfg. van Lenerd Pieters. HET HOFF cond de ged. zijn 

oppositie kosteloos en schadeloos aff te doen.  

 

De erfg. van Wytse van Cammingha    CONTRA Kempo van Donia. In factis, binnen 3 weken.  

47. 

Doede Doedes te huizum voor hem en Auck Wopke dr zijn e.h.;  CONTRA Pieter Gepkes en 

Trijn Pieters, e.l.   IN Factis, binnen 2 maanden.  

 

Lambertus Adius, Not. en postulant binnen Leeuwarden, als cur over de goederen van Rippert 

Alberts, en zijn huisvrouw.  CONTRA Douwe Marij ( Mauritius?)  en Rienck Sibrands burger 

in Leeuwarden; en Dankert Dirks op de Bildt. HET HOFF cond. de gedaagde om de goederen in de 

specificatie overgelegd zo die in rerum naturum zijn de impt te doen hebben en laten volgen, zo het 

de administratie van het weeskind ......  20 c.gld; 5str; met schaden etc.... 

 

Epo Augustini Algera impt CONTRA Ids Baukes te Schraard, en Andries Syoukes Phernia (?) 
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notaris en postulant te Bolsward. HET HOFF  rejekteert de exeptie en cond de ged peremptoir te 

antwoorden . 

47.   de 29 juli 1612. 

De erfgenamen van Cornelis Willems van Wel, en de gemene crediteuren van Isbrand van 

Andringa, Triumphant;  CONTRA Aarnd van Loon postulant binnen Leeuwarden; als cur over 

Isbrants goederen,  HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, nopens de helfte 

der landen, indeselve gemeld met de belastinge van 3 lopen rogge, ..... interponeert daarop decreet 

dat de koop nog eenmaal over de kerke en het gerecht zal worden geproclameerd.   

 

Jan Epes als vader en conj. pers, van Albert zijn zoon, en c.d.r.  CONTRA Gerben Gerbens  

HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. peremptoir op de eis te antwoorden.  

 

Rommert Rommerts als cur lit over Jetske Poppes.    CONTRA Jarich Gosses.  

Rejekteert de exceptie en cond de ged te antwoorden op de eis van de impt.  

48. 

De weesmeesters binnen Leeuwarden,  CONTRA Marten Claas als cur over Jan Binnerds 

sterfhuis,   In Factis.    ( 2juli 1612) 

 

Maurits Jelkes en Tet Jacobs dr  e.l te Beetgum CONTRA Doecke Wibrands en Maike Jans 

dr aldaar; ........  te namptificeren 300 g.gld. 

 

Joannes Syurdts te Marssum,  CONTRA De magistraat van de stad Bolsward, en 

Sibrandus Siccama secretaris,   In Factis voor Ulenburgh.  

 

Lyubbe Hoeckes voor hem en onder hypt van goedere voor Alle Hoeckes zijn broeder. Triumphant. 

CONTRA Saeck Sibbe dr als moeder en voorst van haar knn bij Tyalling Jeppes.   In Factis.  

50. 

Pibo Ottileus??  ( ook bij Romein niet leesbaar!)  dienaar des Godd. Woords in Sloten voor hem en 

als wett. adm. van zijn dochter en bestevader en conj pers van Lucia Pibes, bij wln Jan Lyeuwes in  

echte getogen, in die qual. erfg. van Waab Sierks dr. hun moeder en bestemoeder 

CONTRA Jantien Boelema als erfg van Mr Minne Broersma en haar knn bij de vs Minne.  

.........  te compareren voor Eijssinga, die hen zal verenigen, indien niet....... 

 

Harmen Jans te Beetgum als man en voogd van Lisck Broers, Doed Benne dr te Harlingen, voor 

haar c.d.r en onder renuntiatie benefcij van de goederen van de vs Doed.  CONTRA 

Hette en Roeloff Bottes zonen.  In factis. 

51. 

Rintse Sipkes als cur ad huic over Anna en Tseeds Hedsers, en geas met Upke Wijpkes als voogd 

van Tsets.  CONTRA Bocke Peters en Rentse Molles als voorm van de weeskinderen.  

In Factis. 

 

Jijldu Mercks geassisteerd met Merk Lolles haar vader.   CONTRA Douwe van Epema , grtm. 

van Hemelumeroldeferd en Noordwolde, Wijpke Rinks en Rinke Wijpkes.   HET HOFF cond 

Wijpke Rinkes de impt te betalen 100 g.gld en om redenen compenseert de kosten.  

52. 

Titus Conradi D.V.M. te Nes voor hem en zijn broeders en zusters tesamen erfgenamen van Mr 

Coert Harckes, hun vader en Titus vs. mede curator over Janneke Hans, zijn stiefdochter.  

CONTRA Eebel Bants.   HET HOFF condemneert de ged. de kooppeningen te adsigneren in 

hande van Hillema, Rd Ord. En te gedogen dat er over preferentie niet gesproken wordt, en de 

penningen onder Hid Sierds werden gedistribueerd. En dat Dirck Coerts de huizinge al ontwijken en 

aan de gedaagde te relaxeren. Onverkort gedaagde haar recht tegens Sierd Coerts. Volgens de 

sententie van 27 okt 1608. 

 

Jan Aeuckes, Impt;  CONTRA Geert Pieters in Eesterga,  In Factis. 
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Wopke Aukes als last hebbende van Auke Pibes, Gerrijt Aukes, Rienck en Lolck Auke dr; Jelmer 

Anskes Imcke Feccke dr en Feite en Ansck Sibrands, zn mitsg, Auck Jaike dr. als wett voorst van 

Oene en Jouke  haar zonen, zijn vader, broeder, zusters en broeders kinderen, als erfg van wln Pibe 

Emkes.  CONTRA Jantje Jans wed van PibeAukes, als moeder van haar kind.   

In Factis voor Jukama, ........... 

53. 

de 6e juli 1612.  

Jan Benedictus en Tedke Hendriks e.l. applt.   CONTRA Taco Imckes als vader en wett. voorst 

van zijn kinderen bij Jelle Scheltes in echte getogen.  In Factis. 

 

Idsart Solkema en Douwe Goijtiens als volm van de Grietenij Doniawerstal, Geesterland, 

Haskerland Schoterland en de stad Sloten.   CONTRA Ebe Heres en Alke Baukes als 

volmachten voor de dorpen oosterzee, Lemmer. Follega, en Eesterga.  Jan Gelis voor Echten, 

resorterende in Lemsterland Fonger Feckes, dijkgraaf van de zeedijken, van Veenhuizen tot het 

Rode klif.  HET HOFF verklaart  de impt tot het onderhoud van de dijk ongehouden, en cond de 

gedaagde hem van vordere attentaten  'onthouden” en schadeloos en kosteloos af te doen.  

54. 

Sicke van Dekema der rechten Doctor, als zesde manspersoon van de bloed van Catarina van 

Hottingha zijn grotemoeder, en erfg van dezelve; impt CONTRA Tyalling van Botnia; 

Schelte van Aebinga, en Sixtus van Dekema, als geauthoriseerde curateurs van het erfdeel van Juffr 

Florenti(a)na van Botnia, te Wirdum, en Rienck van Dekema gedaagden.    

HET HOFF  verklaart de impt tot zijn eis niet ontvangbaar.  

 

Rinck Simons dr wed van Buwe Takes, binnen Leeuwarden; als erfg van Luitien Hans dr; haar 

meijer ! En wed van Clas Alberts in leven burger dezer stede. En Jan Jacobs bakker als 

geauthoriseerde voormomber over het huis van Jan Beut.  En Aeltie Dirks dr wed Dirk Hendriks 

Klinkbijl, en Jacob....  Dirks dr wed van Pieter Riemers.    HET HOFF cond de ged de impt te 

betalen 400 c.gld , nog 350 gelijke glds; met schaden etc......( 55) 

 

Rinck Simons dr wed Buwe Takes te Leeuwarden; als erfg ab intestato van Luitien Jans dr wed van 

Claes Alberts haar wln meuije,  CONTRA Janke Sibrands als moeder en voorst van haar 

kinn bij Frans Dirks en Jan Jacobs bakker als cur over Jan Beuts weeskind, en Aeltie Dirks dr wed 

Dirck Hendriks Clinckbijl en Jacoba Dirks dr we wln Pieter Reuwes ?  HET HOFF cond. de ged de 

impt te betalen 300 g.gld. Met schaden etc..... 

56. 

Tied Pieter dr wed Gerrijt Goslicks, voor haar en de knn.  CONTRA Fedde Rinckes en Auck 

Ryurdts dr e.l en Carel van Sternzee, Syoucke Ryurdt Bants, en Paulus Gemmenich te Franeker, als 

adm van het weeshuis aldaar, en in die Qual. erfg van Gerardo Jacobi, gewezen prelaat van 

Claarkamp, en de Gedeputeerde Staten gesuccedeert in het recht van het Klooster, HET HOFF cond 

Fedde Rincks en de Auck de impt te restitueren de balck zo die in rerum natura is, indien niet de 

waardije te betalen, .... en voor de rest niet ontvangbaar (??)  

 

Geertke Jenke dr e.h van Allard Pieters,  CONTRA Oege Oeges te Weidum.  

HET HOFF cons de gerequireerde met de requirant te procederen in cas van preferentie, op de 

penningen ten requeste, en in de proceduren uitgedrukt, .... 

57. 

Tyaard Wopkes te Leeuwarden en Tyaard Dirks te Blije;   CONTRA Claas Lyuwes te Blije.    

.......... niet ontvangbaar.  

 

Lolle Piers, req;   CONTRA Pier Doeckes en Butse (?) Annes en Johannes Edis als man en voogd 

van Sibbel Agge dr gereq.  HET HOFF tauxeert de melioriatien ter somma van 117 g.gld en 2 strs 

en compenseert de kosten.   
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Wybe Syurds Rennersma te Leeuwarden;  CONTRA Rein Nannes Geesterland, en Wijtse 

Harings te Sloten.   ( leeg) 

58. 

Ruurd Hessels herbergier te Garijp,   CONTRA Douwe Jaspers voor hem en vanwege 

Tyebbe Gerckes en Auck Tyards in Oldegae.   HET HOFF gehoord de eed tot versterking cond de 

gerequireerde de requirant te betalen 40 c.gld met schaden etc.... 

de 7e juli 1612. 

Hylck Jans dr. wed Gerlacus de Friso voor haar en haar kinderen,  CONTRA Feye van 

Heemstra, Grietman van T.t.deel en Oeds Arents als volmacht van de Grietenije. HET HOFF cond 

de ged. de impt. te betalen de somma van 155 c.gld  en tot de vordere eis niet ontfangbaar.  

59. 

Jfr Auck Hoitema als moeder en wett voorst van haar knn bij wln Ju Andringha,  CONTRA  

Peter Sijbrands teg man van Deeuw Syurdts, en Alle Sijdtse in de Trijnwolden als volm. over de 

weesknn van wln Wierd Ryirdts, en Feddrick van Roorda tot Iskenhuizen, interv. voor B.... R.... 

zijn huisvrouw.  HET HOFF cond de gedaagde de impt de landen te laten volgen oft te 

gedogen dat ze andersinds worden gesteld in de possessie, voor zoveel als bij de tractate van 

Teuwes ? geweest is; en te betalen de schaden en intressen.....   

60. 

Lambert Harmens, burgemeester te Leeuwarden;  CONTRA Syurdke Pieters. wed van  

Mennerdt Allards,  ....... niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter. 

Sybe Deddes en Ryurdt Harings, voor hen en als volm van de andere ingezetenen van de andere 

inw. Van Doniawerstal.  CONTRA Obbe Obbes, grietman van Geesterland als volmacht 

van Sondel, Oldemardum, Nijemardum, Ruigahuizum, en Lauwe Goitsens en Sipke Sinnes ? als 

volmachten van Sloten.  HET HOFF cond de ged. zovele de oude dijks te houden en dragen, 

als hen van te vooren in het zijne voor den inleger gehadt had en ten libelle genoemd, en te 

procederen tot de overmate, van de inleger; en hun portie, roede -roede gelijk ...en costeloos en 

schadeloos af te doen.  

61. 

Ewout Rijcx en Adriaan van den Bosch als het recht hebbende van Simon Lyuwes c/ux.  CONTRA

  

Romke Harmens te Beetgum, ged. Een Eebel Jans old burgemr. Van Dokkum, n/ux en voor de 

andere erfg van wln Jan Willems. HET HOFF gehoord de eed van Ewout Rijcks tot vertsterkinge 

van zijn aangeven gedaan, cond de ged de impt te betalen de somma van 678 c.gld met de schaden 

en intressen, door gebreke van betaling; en verklaart de gedaagde niet ontfangbaar; onverkort de 

geprefereerde crediteuren van Fedde Hebbes hun recht tegens de impt.   

 

Gercke Pieters Siccama burger en coopman in Leeuwarden;  CONTRA Douwe Goslicx  

en Luijck Haie dr e.l te Sneek.  HET HOFF cond de ged de impt te betalen 1449 c.gld 17 strs; 

met schden etc...... 

62. 

Nieske Ketel wed van Feddrick Hendriks als leg. tutr. van haar kinderen.  CONTRA  

Marten Solman koopman te Amsterdam.  In Factis. 

 

Sicke Breutsma postulant en notaris in Bolsward, als voormomber over Grietke Peters dr; en mede 

als volmacht van Holke. Folkerd en Simon Syurds zonen, en mede als volmacht van Fonger 

Syrcxma, zijn vader, als erfg. en Jetske Andries als e.h van Hadriano Metius, prof te Franeker; als 

ususfructuaris van Claas Folkerds goederen in leven te Harlingen.   CONTRA 

Cornels Edes Feitema burger binnen Harlingen.  HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 

1787 c.gld  en nog enige bedragen...... 

63. 

Barend Alberts wonend aan St Anna Kerck; voor hem en voor de crediteuren van wln. Ernst Jans, 

en Martjen Jacobs dr e.l  CONTRA Claas Alberts, aldaar. HET HOFF cond de gedaagde 

om tot profijt van de crediteuren te verlaten de 7 morgen lands, de Blijcke genaamd, en verder te 

gedogen dat de bruickwaren van de dertien morgen bij verhoginge worden verkocht, doch 
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grotelicken de landen te reckenen volgens de rentmeesters boeck, onverkort......melioratien....   en 

overigens  niet ontvangbaar.  

 

Jan Gerbens en Anna Rijurdts dr te Wirdum,    CONTRA   Everd Pieters burger binnen Sneek, als 

cur. over het weeskind van Wibrand Pieters zijn Broer, HET HOFF tauxerende de (ali) mentatie 

en het onderhoud van het vs kind, voor de tijd van vier jaren op 40 g.gld; jaarlijks, en hem jaarlijks 

dat bedrag te betalen... en compenseert de kosten. 

64. 

Claas Frans zoon burger aan St Anna Parochie als cessie hebbende van Jacob Aarns en Neeltien 

Dirks dr; e.l. tot Boelkum ( Berlicum) en hem voegende voor zijn huisvrouwen interesse.  

CONTRA Idsart van Grovenstins, grietman van Menaldumadeel,  voor hem en onder verband 

zijner goederen c.d.r voor Jfr Hester Huisskens, zijn huisvrouw.  HET HOFF cond de ged. Om de 

impt. costeloos en schadeloos te ontheffen, nopens het achterwezen , Saaf Henricx sampt de wed en 

erfg van Inte Heres, van de gedaagden te competeren, of andersins hun ten achter wezen te betalen.  

 

Lyuppe Tyalles ten Hallum als m.e.v van Lijsbeth Joachims en in die qualiteit cessie en transport 

hebbende van Wael Taeckes tot Wierum voor hem en onder verband van goederen gecaveerd 

hebende voor Aaff Tyomme dr.  CONTRA Lijeul Frericx mullenaar te Aengium en c.d.r 

voor Griet Jans dr zijn e.h.  HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen volgens zijn presentatie 

onder het 19e artikel gedaan 800 g.gld op mei 1610 en 1611 verschenen ( pag65)  en vervolgens 

100 gelijke guldens, (s'jaars)   tot betaald zal zijn de 2490 g.gld  met schaden etc... 

 

De Procureur   Generaal, clager  CONTRA Aarend Martens Saal beklaagde   In Factis. 

 

Taecke Abbes als kerkvoogd van Burum,  CONTRA Sibrand Vomelius predikant Ter 

Schulling, (!),     In Factis. 

 

Wigle Buigers als man en voogd van juffr Elisabeth van Ockingha  CONTRA   Jan Simons tot 

Mantgum,  In factis. 

 

Fedric van Vervou, te Franeker.    CONTRA Sibrandus Luberts dr. theologie in Franeker.   (..leeg..) 

66. 

de 31e juli. 1612. 

Rints Auke dr.    CONTRA Lambert Jans en Jouck Auke dr; e.l en Jouck  onder ren S.C. Vell. 

Erfg. van Romcke Romckes, en Ebeldina hun zwager.   

HET HOFF cond de ged om onder de presentatie  in conclusionem libelli gedaan, te restitueren en 

te laten volgen de 7e part van de zate en landen en his huis, met fruchten en profijten, schaden en 

intressen, of andersins de rechte waardije, verklarende de impt. tot zijn vordere eis niet ontfangbaar.  

 

Dubbrich Jan Kempis wed. voor haar en de kinderen, en cessie hebbende van Joost Fueckes, en 

Fenna Gerrijts dr triumphant.    CONTRA Harke Bottes. In factis. 

 

Pier Jacobs Epema, burgemeester in Bolsward, als cessie hebbende van Ocke Syouckes, Phauny,  

CONTRA Jan Roelofs en Aeltie Gerrijts dr te Bolsward. HET HOFF zonder op de 

exceptie te letten en op de versocht pervijsie recht doende, cond. de ged. te namptificeren 100 g.gld.  

67. 

Mr Andries Wigers ge.... onder Aate Hettinga,     CONTRA    Dominicus Oedsma adv.v.d.Hove, als 

het recht hebbende van Ocke Poppes zijn meijer, em Willem Harmens ten Marssum. ........ om met 

Mr Haie van Roussel te disputeren over cas van preferentie...  en ontzegt de req. zijn verder 

verzoek... 

 

Jantien Henricx wed, burgeresse in sneek, als oldemoeder en geauthoriseerde toesichtster op op de 

weeskinderen van Frans Jans en Lena Henricx dr.    CONTRA   Aucke Jans burger en slotemaker te 

Sneek; als oom van de wezen. HET HOFF .... om genoegzame satisfactie te stellen aen pupilli 
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silvum? factis?   En voorts niet ontvangbaar.... 

 

Johan van Aysma als man en voogd van juffr Bauck van Wijel. Triumphant en Req.  

CONTRA Juffr Catharina Coenis wed Tijalling van Wijkel  in leven Rd Ord.   In Factis. 

68. 

De gedeputeerden  Req.   CONTRA   Galein Dombergen (r) HET HOFF restituerende de req, 

tegen verloop van tijd gunt hem nog 6 weken om zijn produktie te mogen doe....    cond niettemin 

de req in de kosten van het proces.   ( 9 juli 1612) 

 

Ded Olpherts ed van Folkerd Jelmers, burgmr. te Staveren geweest;  CONTRA   

Otto Ruirds als m.e.v.  van Ida Martens zijn e.h.  HET HOFF verklaart de baar van vorig jaar 

executabel, ...   benevens haar ingebrachte goederen, volgens de selve baar te laten volgen, ... uit de 

sterfhuis goederen ter waarde van 450 c.gld en de helft van gerede penningen, en de obligatien allen 

met letters gequoteerd, en de overige scheeps parten, ........ etc etc...... 

 

Berend Dirks Appellant.  CONTRA Jan Hansens burger te Sneek.  

HET HOFF doet te niete het vonnis van de nederrechter, en bij nieuwe sententie verklaart de eiser 

niet ontfangbaar. 

69. 

Buwe ? Adius vendrich onder Wigle van Hannia aplt.    CONTRA   Bauck Feitse dr tot Collumerga, 

..... niet bezwaard.... in in de kosten. 

 

Pieter Taeckes te Winsum als cur over Watse Pieters en Trincke Snicks ? Zijn resp zoon en 

schoondochter,  CONTRA Houck Wopke dr wed van Sake Jans geassisteerd met Douwe 

Intses haar Teg. man. HET HOFF .te procederen tot scheidnge en delinge(?) van hun vaders 

goederen, en te laten volgen ....     slecht leesbaar..... 

Here Oeges te Spannum,  CONTRA Claas Sibrand, tichler aldaar.    ....... bij het vonnisse 

van de Nederrechter niet bezwaard..... 

70. 

Jan Syurdts Triumphant  te Leeuwarden,  CONTRA Joost van Herema, vanwege Ansck zijn 

zuster, en c.d.r. HET HOFF ord. Partijen te compareren voor de Commissaris .... POINCTEN.: 1.  

Oft Juffr Gerdina van Haersolte haar als erfg van Wopke van Heerema gedragen heeft. 2. In wat 

qualiteit de vs Jfr. Daaraff rekenige en betalinge heeft gedaan . 3 ofrt Jfr Haaersolte de verkochte 

landen possideert.? 4. Indien niet, wie oft de obpositie dan zijn gelegateerd. En de summa daarvan 

in de positien? 5. Oft de hereditas van Wopke van Herema solvendo is oft niet.?  

 

Ritse@ Ens dorprechter tot Niawier, en als man en voogd van Imck Minnerts dr.  CONTRA 

Jelmer Jarichs aldaar, en vanwege Grietke Jans gedaagden.    ..te namptificeren 350 g.gld..... 

71. 

Rinnerd Douwes te Tzum,  CONTRA Gerbrandtie Gerbrands e.h van Jacob Harings op 

Dronrijp, en interveniaerende voor Regnerus Hotses,   In factis. 

 

Jan Tyardts als volm van Meine Anskes, als scheidinge van zijn suster hebbende  en erfg van zijn 

vader.   CONTRA Sipke Deddes voor hem en vanwege de andre erfg van Dedde Sipkes.  

Het HOFF ..........  (      ) rejekteert de exceptien, en de ged opde eis van de impt te 

antwoorden, reserveert de kosten. 

 

Claes Dirks te Dokkum, geassisteerd met Taco Lyuwes, hopman, en Rommert sickes zijn (? 

swager)   CONTRA Haio Luitiens burgemr. in Dockum , Gipcke G....hem, Tamme Tonis en Dirck 

Jelmers, ged.  ....Rejekteert de exceptie en cond de ged op de eis te antwoorden....    

72. 

Fredrik van Vervou te Franeker  CONTRA Dr Sibrand Lubberts prof Theologia en Truiken 

Willems e.l.   HET HOFF  cond de gerequireerde te gehengen en gedogen dat de requirant voor zijn 

helfte de questiose muur te bouwen ...  voorts niet ontfangbaar. ( 10 juli 1612)  
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Pieter van Teetlum CONTRA Dr Suffridus Nijenhuis, en Sixtus Peima, vanwege Serapius 

Sminia , domheer te Utrecht.    HET HOFF rejekteert de exceptie, cond. de gedaagde peremptoir op 

de eis van de Impt te antwoorden.  

73. 

Ds Lambertus Adius en Jan Jacques Gerlijn, als last hebbend van Jacob Sanders Balhaan?; en Sara 

Lus echtelieden CONTRA Sixtus van Peima als last hebbende van Sioerd Mennerds van  

Duinen, Antonio Mol als van Gihael? Renat? en als volmacht van Guillaume van Renselaar, hem 

zeggende speciale last hebbend van Wolphaert van Billan.   

HET HOFF voorbijgaande aan de exceptie ontzegt de req. hun verzoek.  

 

Andries Baukes, Burger in Leeuwarden  CONTRA  Obbe Eellis, intervenierende voor 

Hylcke Juriens, en zijn huisvrouw,  In Factis. 

 

Janke Rommerts als voogd van Aagt Jcobs zijn e.h.    CONTRA Gerbren Gerbrens gedaagden. 

In Factis. 

 

Wijbe en Syurdt Syurdts zonen, als erfg. van wln Syurd Syurdts.   Impt  CONTRA 

Cornelis Sytses, als m.e.v. van Neel Jans dr  onder benificie van inventaris erfgenaam van Jan 

Fennes van der Meij.   In factis. 

74.   de 13 juli 1612. 

Geb Wijbe dr geassisteerd met Wijbe Jacobs haar vader.  CONTRA Wijbe Gerbes.   In Factis. 

 

Sytske Dyurre dr ; wed Seerp Robijns , te Harlingen als moeder en wett. voorst van haar kinderen  

CONTRA Ryurdt Jetses Adama.  In Factis 

 

Agge Pieckes  binnen  Franeker, voor hem zelf en voor Hoite en Frercik Goslixc;   CONTRA 

Meine Hans als m.e.v. van zijn huisvrouw. ........ rejekteert de exceptie en cond. de ged. op de eis te 

antwoorden.  

 

Fedde Rinckes, curator over Ebe Jarichs als erfg van Eelck Douwe dr, zijn bestemoeder; en door 

scheiding en deling het recht hebbende van zijn mede erfg.     CONTRA 

Goffe Pieters.  ..... te namptificeren 300 g.gld.....    

75. 

Dr Johannes Drusius prof aan de universiteit van Franeker  cur over Peter de Postilla heer van 

Hellum (Halluin?)  ende Fai en de Jufferen Antoinetta en Jayudolina de Postella, universeel 

erfgenamne van wijlen Lambert Rochus hun vader en door dezelve mede erfg van Sibrand Rochus 

de Postella, in leven Raad ordinaris in dezen Hove.  CONTRA 

 

De gedeputeerde Staren van Vriesland.  HET HOFF verklaart de Req in zijn qlt erfgenaam van 

Lambert Richaeus, en mede erfg van Sibrand Richaeus, en also erfg van de 4e part der huizinge, 

plaats, hovinge en dependentien, in de libelle uitgedrukt, en cond de gereq. deselve te ontwijken, 

laten volgen en restitueren, met de fruchten, profijten etc...    

 

Pieter van Waltha,  impt CONTRA Sibolt Hans voor Anna Rintse dr zijn e.h.  

HET HOFF houdt de overgelegde huurcharten voor bekend, cond. de ged. de impt.te betalen 120 

g.gld van huire, Jacobi en Martinen l.l verschenen. En nog alle jaren gelijke bedrag, tot het einde in 

de huurcharten uitgedrukt,  met schaden etc ( pag.76) en cond. de ged. in de kosten.  

76 

Dr Alber Monnikhuis voor hem en als voogd van Grietie Gerrijts dr zijn e.h  CONTRA 

Dr Dominicus Strugelij mede advocaat, als borg van de Hopman Frans van Donia.  

HET HOFF gezien de citatie houdt de obligatie d.d. Maart l.l voor bekend, cond. de ged. de impt te 

betalen 100 c.gld met schaden ....etc..... 
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Mathias Everardi, voor hem en zijn kinderen bij wln Grietie Anne dr  CONTRA 

Jfr Johanna Vervou.  HET HOFF  ........ cond de ged aan de impt te betalen 100 dalers.  

77. 

( in andere schrijf hand) 

Dr Suffridus Nijenhuis  CONTRA Dr Albertus Monnikhuis HET HOFF rejekteert de 

exceptie en cond de gedaagde op de eis van de impt te anwoorden.  

 

Jacob Heerts CONTRA Henrick Claes en Ryurdt Fockes.  HET HOFF cond de gedaagde te 

gehengen en te gedogen dat de getuigen bij dr. Runia worden gehoord. Reservatio Expensis. 

 

Obbe Obbes grtm. van Gaesterland, en Fueckel Joachims dr e.l.   CONTRA  Rinck Jans 

dr huisvrouw van Lou Mercx ged.  HET HOFF rejekteert de exceptie en cond de ged op de eis van 

de impt te anwoorden.  

78. 

Levinus Roelands D.V.M. in Dantumadeel ( Driesum c.a.)  CONTRA Jasper Oeges te Driesum.  

Het HOFF ADMITTERENDE de exceptie, ordonneert de excipient ongehouden te zijn op de 

genomen eis te antwoorden.  

 

Obbe Obbes en Foeckel Joachims dr, Grtm van Gaesterland;  CONTRA Rienck Jandr e.h van Lou 

Mercx     HET HOFF rejekteert de exeptie en cond de ged te antwoorden op de eis v.d. Impt.  

 

Juffr Johanna van Vervou, met consent en authoriteit van Lieuwe Gijsberts Ens, voor haar zelffs en 

en het recht hebbende van haar wln broeder.  .... rejekteert de exceptie en peremptoir te antwoorden. 

79. 

Jr. Johan Rengers ten Post, mede gecommitteerde in de vergadering der Staten Generaal, voor hem 

en voor Aucke Sipkes zijn meijer, en in die qual. hem sterkmakende voor de andere erfg van Edzart 

Rengers, zijn vader,    CONTRA Jfr Suzanna van Meckema, voor de zaken van haar moeder 

voor de helft en vervangende de personen van Emerentiana van Grombach, Offke van Feitsma als 

cur over Hessel Meckmans, en Douwe Aylve voor Luts Meckmans zijn e.h.  

Rejceteert de exceptie en ten principale in factis. 

 

Hans Lucas burger en ijzerkoper te Amsterdam, impt CONTRA Jacobien Dirks dr wed 

van Peter Rienks in Leeuwarden.    HET HOFF cond de ged bij provisie te namptificeren 9556 Lb 

te namptificeren.  

80. 

Syeurde Epes Tolsum vanwege zijn kinderen bij Syouck Jetze dr getogen.    CONTRA 

Aeff Jetzes te Marssum, voor hem en Jelte Gerkes te Oosterlittens en Tyck Aleffs te Franeker, als 

omen en voormombers over Sicke en Pier Jetzes. En Sipck(e) Jetze dr.  IN Factis. 

 

Watte Harckema triumphant,   CONTRA Wigle Roukema, Thomas Meintz, Gerrit Beernds, Botte 

Ryeurdts, Ebe Boorsma en Marten Andries.    HET HOFF rejceteert de exceptie en cond. de ged. op 

de eis te antwoorden.   Reserverende de kosten.  

 

Jan Jacobs bij Harlingen, voor hem en als voogd voor Ebel Walings dr;  zijn e.h;   CONTRA 

Gerrit Loo secretaris van der Bildt.  HET HOFF verkaart de gedaagde contumax.  

81. 

Bauck Taecke dr binne Leeuwarden op het Schavernek,  CONTRA Douwe Lyuppes in 

Wolterswolde, en Tyaard Douwes mede erfg van Douwe Femmes.   HET HOFF houdt het proces 

aan des gedaagdes zijde voor geconcludeerd, en wijst partijen in factis. 

 

Douwe Annes binnen Sneek postulant, als het recht hebbende van Sibren Beernts binnen Harlingen, 

en geass met Johannes Lourio adv. voor dezen Hove, als last van de vs Sibren hebbende. 

CONTRA Here Gatties voor hem zelven en Tzijets Rintse dr geass met Lieuwe Elckes, en dr 

Focke Feickens.  HET HOFF rejecteert de exceptie; cond de ged peremptoir te antwoorden.... 
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Epe Augustini Algera en Aafke Pieters e.l CONTRA Mr Andreas Jacobs chirurgijn, en 

Francina Martine(.) dr e.l  ... te namptificeren....   507 g.gld 21 str.  

82. 

Abbe en Pauwel Pauwels impt   CONTRA   Aelcke Laurens.    Te namptificeren de somma van 

100 g.gld..... 

 

DE EERSTE RECHTDACH NA DE GROTE VACANTIE IS GEWEEST DE 1e SEPT 1612. 

de 2e sept. 

Popcke Buwema req.    CONTRA Hidde Jans dorprechter te Akkrum. In Factis. 

 

Jantien Boelema CONTRA Jarich van Ockinga.  HET HOFF cond. de ged. te gehengen en 

te gedogen dat getuigen worden verhoord en deductie  daarinne gementioneerd bij de proceduren 

worden gevoegd.   Reserverende de kosten. 

85. 

Freerck Pieters voor hem en als m.e.v van Griet Jans dr te Holwerd, en mede adsessor van Do. Dl. 

W-zijde der Pasens.  CONTRA Mt Lambert Adriania als cur over de desolate boel van Rippert 

Alberts, ( Allards?) en Teack Taecke dr. e.l. n hun crediteuren.       HET HOFF cond de ged. te 

gedogen dat het instrument in orde van preferentie in handen worde gesteld van Dr Hillema....    

 

de 3e sept 1612. 

De kinderen van wln Trijn Hendriks als erfg van Syurdt Syurdts en van hun meoder, resumerende 

de proceduren bij Dirck Hendriks gedaan,  CONTRA de erfg van  Jan Frans zn van der Mey.   

In factis voor Runia. 

84. 

Dirck Aerts als last hebbende van Henric Adriaensz Toen; impt. CONTRA Cornelis Sijtses en 

Cornelis Willems, grd. ......  rejecteert de exceptie en cond de ged te antwoorden..... 

de 7 sept. 

Gerrijt Radijs als man een voogd van Auckien Ritske dr. Ammama  als erfg van Auck Claes dr 

Ammama.   CONTRA Baet Sijoerds te Dorkwert in de Omlanden, Epe Jans backer voor hem 

zelven, en als leg adm van zijn zoon bij wijlen Auck Sioerds dr mede intervenierende voor Jan 

Pieters te Nes.   ....HET HOFF ord. Partijen te compareren voor de commissaris..... POINCTEN: 1. 

Oft Baet Sioerts hier te lande enige vaste goederen heeft leggen? 2. Van wie en wanneer zij die 

heeft bekomen 3. Waar die leggen en hoedanig die zijn.  

85. 

Gerrijt Jans commies van de Ontfanger Generaal van de Vereenigde Provinciën, als last en 

procuratie hebbende van Margaretha van Loo, wed. Georg Rattaller, in leven president van den 

Hove te Utrecht.   HET HOFF verklaart de bevelen der g.... , wel gedaan te zijn, en de impt in zijn 

qual als erfg van Marie van Niets (?) ..... en  renten van haar moeder afgekomen, en nagelaten en 

cond. de ged om de impt de tien roeden veen in questie te ontwijken, en te laten volgen volgens het 

14e en 15e artikel met de schaden etc; overkort... het testament van jfr Garlaind van Loo. ... ??? 

 

Anna Jacobs Req. CONTRA Trijn Syeurts dr  HET HOFF cond. de ged. tot aflossing 

van de schulden,aan de req. in het Landschaps Werkhuis, in hechtenis zijnde, met de req, middelen 

ten leveren of andersins te gdogen dat de huizinge ten requeste gemeld, tot dien einde bij decreet 

van den Hove of andersins tot meer profijt werde verkocht. En de oppositien daartegen af te doen...  

86. 

Hans van Su....? herbergier in Oldega CONTRA Tyaerd Wilkes.  HET HOFF cond de ged 

de impt te betalen 40 g.gld en voort niet ontvankelijk.... 

 

Tieed Sipke dr  CONTRA Jacob Pieters als broeder en mede erfg van Gerbrend Pieters en 

het recht hebbend van Alle Nannes, en voogd van Stjntien Pieters, en Tyrck Claes als voogd van 

Maike Pieters, mede als broeder en conj. pers voor Maike Matheus Peters onder verband zijner 

goederen.  IN Factis. 
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Eydso van Lyklema, gerechts scholtus  CONTRA Willem Jans als mede erfg van wln 

Jacob Lautenbach, gerechtscholtus voor hen en mede interveniaerende voor Hessel van Bootsma, 

ontvanger generaal  HET HOFF verklaart de ged. ongehouden te wezen te antwoorden.  

87. 

de 14e september 

Jorrijt Tiercks requirant,  CONTRA Bavo van Roorda, en dr Sixtus Donia, vanwege Syu 

Seerps wed, als moeder en leg adm voor haar knn bij Seerp Foppes getogen, geassisteerd met Syurd 

Seerps, een de vs kinderen van Seerp zijn vader  ged. ... binnen 8 dagen te procederen en 

reserverende de kosten tot het uitdragen van de principale zaak.  

De 16e september 

Andries Hiddema als erfg van Goslijck Hiddema zijn vader, impt en Triumphant. CONTRA 

Jfr Auck van Hoijtema wed Ju Andringha, voor de kinderen.  HET HOFF doende recht op de 

impts conclusie, cond. de gedaagde uit Saeckle Andringha, mede gedaagde, de impt te laten volgen 

een ligitimus derde deel, van zijn ouders angekomen, met fruchten etc.....  

88. 

Arien Willems, burger te Emden als voogd van Grietie Landegge, zijn huisvrouwen dochters kind, 

bij wijlen Furmer? Langdegge, in tijden wed. van Roelof Lang(en)degge en in die qual. erfg. van 

deselve Furmer(?) dien volgens erfg van Pieter Hesop, van vaders zijde,  CONTRA 

Harman en Pieter Oldendorp, en Sicke Fewen ? Als m.e.v. van Grijt(e) Aelinx;  en  

Herman Baard, en Albert Pieters als man een voogd van Jantien Doecke dr zijn e.h, en van des 

moeders zijde erfg. van Pieter Hesop. Uitgezonderd Pieter Mathijs als het recht verkregen hebbende 

van Roeloff Roeloffs als man en voogd van Stijn Beernds zijn huisvrouw.   In Factis voor Jukama.  

De 17e sept 1612. 

Gerrijt Gerrijts en Isbrant Aukes, burgers en timmerlieden binne Leeuwarden;  CONTRA 

Eede Feddes tot Sneek,    HET HOFF Condemneert de ged. de zaken kosteloos af te doen en 

deselve penningen uit handen van Rommert Thomas rekenmeester van Bolsward, te lichten.   En 

voorts wijst partijen in factis in forma.  

89. 

Monte Rinkes te Warns, CONTRA Wijbe Syurdts te Hemelum.  

Het HOFF cond de ged de impt te betalen de injurien met 16 g.gld; en de impt voorts niet 

ontvangbaar; en in reconventie verklaart de impt ( Wybe Syurdts  !) niet ontfangbaar.  

 

Willem Martens als man en voogd van Aucke Aucke dr; Req. CONTRA Jurien Frankes.  

In Factis voor Hillema.  

De 15e sept. 

Dr Otto Swalue   CONTRA Peter Wolffs als m.e.v van Frouck Benne dr.    HET HOFF cond. de 

ged. de impt. te betalen de helft van 30 g.gld; en 5 strs, met schaden en intressen, en voorts niet 

ontfangbaar. 

90. 

Claas en Steven Stevens binne Dockum.  CONTRA Steven Dircks en Cornelis Willems , 

Dirck Willems, burgemeesterte Harlingen, en Jan Nannings aldaar, vanwege hun resp huisvrouwen.  

In Factis. 

 

Henrick Heeck als gecommitteerde van de geestelijke goederen der Stad Groningen en Omlanden,  

CONTRA Hylck Harkema wed van Ritske Gabes, voor haar knn en Sijn Hans vanwege zijn e.h 

en voor de andre kinderen van Sipt Ritskes, ......... vor de commisaris......POINCTEN: 1. Oft op de 

koop enige approbatien van de (lande?) is gedaan? 2. Indien neen; uit wat oorzaken dit nagebleven 

is; 3. indien Ja; deselve artikelen te recouvreren.4. Wat solemniteiten voor de jaren 1580 hier te 

lande gehouden in het verkopen van Cloosteren o... goederen?  5. Oft in de Omlanden gelijke oft 

andere particuliere gebruiken ... , en hoedanige dien ange.... gehouden is geweest. 6.  Wat recht de 

Grietsluiden Rintse Folkerts Aijtta en Doede Syrxma aan de kwestiose landen hebben gehad? 

91. 

Johannes Sytses  CONTRA Johannes Suffridus, als cur. over Syurd en Pieter Johannes zijn 



895  

twee kinderen.  Te compareren voor den Hove, ...... POINCTEN: 1. Wat goederen bij Anke 

des impt dochter zijn nagelaten? 2. Wat lasten of schulden bij haar zijn nagelaten? 3. Oft bij Ancke 

haar leven ook enig verschot op de huizinge of landen gedan is, hoeveel en aan wie.  

De 19e sept 162. 

Jeldu Ebes, wed van Hessel Aysma,    CONTRA Gercke G....  en Lijsbet Claes dr e.l  

HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. op de eis van de impt. te antwoorden.  

 

Jeesel Sine dr    CONTRA Ulbe  Hilles.   HET HOFF cond. de ged. aan de impt. ter zake en 

onderhoudinge van haar kind ten processe genoemd van de tijd van inbernen? St(?) Gertrudis 1601 

te betalen 41 g.gld; met de intressen vandien. En nader lites te contesteren, en om redenen 

compenseert de kosten.  

92. 

Sibrant van Osinga, grietman van Wonseradeel, impt  CONTRA Jan Lyues, dorprechter te 

Pingjum, en Eelke Tyepkes als volmacht van de gemeen ingezetenen van Pingjum. Douwe Sioerts 

kerkvoogd en Nanne Cornelis beide te Kimswerd, als administrateurs van de geestelijke goederen, 

in Kimswerd. En de Heren Gedeputeerde Staten, zoveel de huurlanden vrijheid aangaat, 

intervenierende voor Uf Pauwels te Pingjum. Uulck Claes Pieters wed te Kimswerd hun respectieve 

landzaten.  Te compareren voor de commisaris...... POINCTEN.   1. Oft de gaten in questie  

geslagen noijt  gemaakt zijn geworden.  2. Indien ja, bij wien, wanneer en wat wegen?  En 3: indien 

zulks meermalen is gedaan, bij wien voor het laatst. 4. Wat geuseerd wordt te Kimswerd, ende in 

dan leggende quartieren, aangaande het maken van wegen en dijken, daar over geen schelinge valt, 

of tot gebruik van enige dorpen..............  (??) 5. Oft bij onwilligheid en gebreke van maken 

derselven op dubbelen kosten dan ook wel besteed wordt?  6. Oft bij de ingezetnen van alle 

quartieren van het dorp Pingjum het verzoek aan de heren Ged. Is gedaan oft daar inne bewilligd is.  

De 12 sept 1612. 

Jan Jans en Syurdt Rinnerts te Deinum   CONTRA    Jentie Gosses alsdaar.  HET HOFF tauxerende 

de kosten in de overgelegde specificatie te somma van 17 c.gld; en 7 str; Cond. de ged. om deselve 

aan de impt. te betalen.  

 

Dr Theodoretus Tiara als voorst van zijn kinderen CONTRA Oene Oenes voor hem en als 

voogd van Catharina Gosses zijn e.h.;  HET HOFF tauxeert  huur van de landen voor de derdehalf 

jaar  op  180 g.gld. En 25 strs; en dat de executie daarvan haar voortgang zal hebben.  

94. 

Willem Stevens aan St Jacobs Parochie, als cessei hebbende van Jan Jacobs op de Nieuwe zijl, als 

cessie gehad van Joost Aris zijn gewezen voogd, en Folkerd Hoen als voogd van Reinu Pieters, 

wed. van Cornelis Adriaans, in leven te St Anna Parochie.   

CONTRA Haarent Henricx.    In Factis. 

 

De 22 sept 1612. 

Doed Gerrijts e.h. van Haring Cornelis binnen Dokkum, Taets Gerrijts e.h. van Sicke Hans, in 

Leeuwarden. Jantien Gerrits e.h van Jan Andries Schaaff binnen Dokkum, allen geassisteerd met 

hun mannen.   CONTRA Douwe Bockes te D...... 

HET HOFF cond. de ged. Doed en Taedts te betalen de derdepart van 2 439 g.gld; waarvan 130 en 

22 strs reeds verschenen, nog gelijke twee derdeparten te verschijnen op het inm....... van de 

Obligatie verhaald, onder cortinge van honderd G.gld ; neffens Taets, in de andere termijn, aan 

Jansien Gerrijts dr; mede impt; 1870 c.gld 15 str met goede obligatie, ende voorts na uitwijzen 

heure ..  versterf. En drie hoijcklakens ieder tot 23 g.gld; alles met schaden etc. (Slecht leesbaar.) 

95. 

Jelke Giolts in Sneek.   CONTRA Lyeuwe van Albada, te Poppingawier.  

.....  te namptificeren.... 200 g.gld.     

 

De 23 sept 1612.  

( doorgehaald)  Deuw Haie zn e.h van Douwe Sipkes Abbema, wonende in Akmarijp, geass. met 

haar man. CONTRA     Epo Agustinus Algera en Aafke Pieters te Harlingen.   ( leeg) 
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Jan Dirks zeepzieder voor hem en als vader van Mints zijn jongste dochter, en intervenierende voor 

Dirck en Siouck Jans zonen, (drs) CONTRA    Dieuw Pibe dr e.h van Gijsbert Jans, als erfg van 

haar kind, dat erfg was van Ael Gijsberts, zijn moeder, en van Gerrit en Schelte Jans zonen, zijn 

zuster en broeder.  In Factis. 

De 24 sept. 

Gerrijt Reiners wonende op Dronrijp, als m.e.v van Lijsbeth Pieters, en als last hebbende van 

Sijmon Syeurdts als vader en voorst van zijn kinderen bij wln Doijck Pieters dr; zijn e.h. getogen.  

CONTRA Hero Sibolts als cur ad lites over de knn. van Sijtse Watses en Habel Sibolts dr; 

geresumeerd de proceduren bij de vs Habel, en als moeder van haar kinderen bij de vs Sijtse.  

HET HOFF.... verklaart de eiser niet ontfangbaar..... 

 

Lambert Remkes en Jelke Andries Sinnes, in de Olde Lameren,  CONTRA Claes Syrcx aldaar 

........ niet bezwaard bij het vonnise van de Nederrechter... 

 

Agge Pieters CONTRA Tetman Fockes, ...... het HOFF cond de ged te gedogen dat getuigen 

bij de Hr Heringa worden gehoord, ontzegt de req, zijn vordere eis..... 

 

Meine Hans op de Joure  CONTRA Aelke Ter Wisscha, Tyardt Oeckes, Sipcke Nolles, 

Frouck Feddes wed; en Sibe (?) Jenkis.     In factis.  

 

De 29e sept 1612. 

Bonne Pieters (?)  CONTRA Jacob Johannes te Nijklooster, als man en voogd van Meins 

Piers  Waar... dr; en Pieter  Pieters Uunnia.  In Factis. 

Gerrijt Jobs en Neeltien Hendriks e.l te Harlingen.  ...... door het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard. En cond. hem in de kosten.  

98. 

Jan Gerrits, burger en koopman in Amersfoort,  CONTRA Jan Jaspars en Betske Douwe dr 

e.l. te Leeuwarden.  HET HOFF.......  houdende de obligatie d.d. 18 april l.l. voor bekend, cond. de 

ged. de impt. te betalen 217. met schaden , etc.... 

Eilerd Meinterts als man en voogd van Sickien Brandeburgh, als erfg van Gerloff Brandenburgh en 

Emmetien Lam, en Reiner Eilerds en Aacht Rommerts dr;  req en triumphant.  CONTRA 

Hypolitus Roeloffs Cracq; mede raad van de admiraliteit en Jan van Cuick.   In factis. 

 

Nanne Pibes Abbema te Marssum  CONTRA Decken Gosses aldaar.   ..... niet bezwaard..... 

99. 

Jfr Genoveva van Rattaller wed Grietman Lezaan,  CONTRA Jelle Jans te Opeinde;  

HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen de somma van 21 c.gld; als reste van nadere somma, 

met schaden etc.... 

 

Dieuw Hans dr wed Sipke Abbema  wonende in Akmarijp;     CONTRA     Epe Augutinus Algera, 

en Aafke Pieters.  ...... te compareren voor de commissaris....... POINCTEN: 1. Wat personen 

gezien hebben dat Douw Hansz op Gertrudis dach of daaromtrent anno 1605 ten huize van Epe 

Algera, binnen Workum, en oft daar uit is gekomen oft aldaar op de merkt heeft gestaan. 2. Oft 

enige personen gezien hebben dat de volmachten Dieuw Hans dr comende uit het huis van Epe vs, 

oft staande op het Merckt in haar heeft gewondet? Oft daar een bloedig of anders la..... of ontsteld 

worden. 3. Wat personen hebben destijds Douw (!)  Haie dr gebracht in huis, van Ocke Jurckz (?) ? 

4. Te produceren alsulcke personen als kennisse mogen dragen van hetgeen verhaald.  

Pag.100.   (vervolg) 5. Oft derwijlen voor Meije 1605 oft daaromtrent, ten huize van Oege 

Augustinus binnen Workum ?, zijn geweest, bij elkanderen, Alle Ryurdts , Jelke Haies, en de 

burgemeester Ulbet Alles. En Epe Agustinus Algera en Sipke Abbema en Douw Hans in persoon. 

6. Oft destijds bij tussensspreken oft verklaring van Ulbet Alles Alle Ryurds en Alle Haies is 

gemaakt de leste koop van het land tot presentie en wille van Douw Hans dr. 7. Hoe Doie Haie dr 

destijds gesteld was, en oft aan haar vernomen zijn enige personen te kenne geworden kwetsuren of 
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kwaadsprekigheid ? Beghaan best(aa)nd?  8. Oft Hans Tijss zijn gewezene landzate, van Epe 

Augustinus tot mei 1605 enige quantiteit van penningen heeft gebracht, ten huize van Douwe 

Poppes, Secr. van Worckum, en wat personen daar zijn gweest; 9. Te laten de burgemeester Ulbet 

Alles ..... segel en hand onder de koopbrief van de leste mei 1605 waren, 10. Oft Ulbet Alles ten 

tijden van de huize van de secretaris Deuw Poppes heeft gezien, of  Douw Haie dr, en oft hij Douw 

Haie dr in zijn presentie het verkoopbrief mede heeft ondergeschreven. 11. Oft Ulbet vs, des tijds 

aldaar was, bij of na de beschrijvinge, van de kooprief, heeft gezien penningen te zijn geteld of 

ontvangen, Zo ja bij wien?  

101.  

 30 sept 1612 

Sydts Tyaarda ten Franeker als erfg van Syds Tyaarda zijn vader.  CONTRA Syds van Tyaerda 

op Rensumageest;   HET HOFF rejekteert de exceptie en cond. de ged. de impt. peremptoir te 

antwoorden. 

 

Jurien Duitsman als m.e.v. van Trijn Jan Aukes,   CONTRA Harman Gelis (Galis?) tot 

Nijeholtwolde, voor hem en zijn e.h.   In Factis voor Dr. J. van de Sande.  

 

Romck Melis dr wed Laurens Wytses, in tijden burger en kuiper te Leeuwarden, voor haar en de 

kinderen, en gesterkt met Wytse Feddriks haar mans vader.    CONTRA   Lambert Aarends smid, 

burger in Leeuwarden;   HET HOFF verklaart de eiser niet onfvangbaar.  

102.  

de 1e okt 1612 

Tyard Wijbes Req.  CONTRA Otto Ottes, kerkvoogd te ???    In Factis. 

 

Jelle Claas te Sibrandahuis, als m.e.v. van Trijnke Minne dr; als mede erfg van Minne Sypsma ( 

Syxma?) haar vader,   CONTRA  Georg van Schwarzenberg; als voogd van Doed van Holdinga 

zijn e.h. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 100 g.gld met schaden etc.....  

 

Harmen van de Wolde req. CONTRA Dubbrich Vincents.   HET HOFF  cond. de ged. om 

haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen....   

 

Trijn Hillebrands wed. Jan Pieters te Tzum.     CONTRA De wed en erfg van Cornelis Tijss te 

Tzum.   HET HOFF ... doet te niete het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie 

verklaart de gedaagde, originaal impetrant, niet ontvangbaar.  

103. 

Sipke Sipkes Fopma als voogd van Lolck Unia zijn huisvrouw,  CONTRA Nanne Pibes 

Abbema, HET HOFF cond de ged. De huizinge en hovinge op des impt's hornleger te ontruimen, en 

te boeten alle gebreken en schaden, en interessen sedert mei lestleden, .......... 

 

Doorgehaald: Antonius Wilhelm(i) burger te Groningen, CONTRA   Janneken Dionijs van Peynen 

? als erfgenaam van Boudewijn  en Maiken van Peynen  hun overleden broer en zuster.  

....... niet bezwaard.......  dat de obligatie hen te handen mag komen..... 

 

Jan Martens Gravius ontv. gen. van Wijmbritseradeel als gesurrogeerd cur van de kinderen van 

hopman Jan van Ewen,  CONTRA Syds van Botnia.    HET HOFF tauxeert de intrest ter 

somma van 856 c.gld 16 str, en dat de selven fine haar voortgang zal hebben.  

104. 

Adriaan Willems  CONTRA Adriaan en Pieter Aldricx,  .... binnen 14 dagen 

naastkomende. 

 

Hotse Doijema te Beetgum als last en proc hebbende van Hessel Tyepkes te Steens, volm van Pibe 

Jacobs en mede erfg van Alijt Henricx dr en voogd van Alijt Jacobs dr, en alzo conj. pers. van 

Gaats Jacobs dr, en  Jets Jacobs dr; als erfg van wln Gaats Pieters.  CONTRA Tiete Baard secr 

van Menalduma deel.   HET HOFF rejecteert de exceptie en cond de ged. op de eis van de impt. te 
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antwoorden.  

 

Jan Jeiphaus van Culenburg, corporaal van de adelborsten onder hopman Idsart van Eemingha.  

CONTRA   Wessel Frans.    In factis.  

105.  

Feddric Tyallings  CONTRA Peter Claas. HET HOFF restitueert de ged tegen verloop van 

tijd, en gunt hem noch 14 dagen om zijn produktie te mogen doen 

8 okt 1612. 

Gosse en Johannes Wijbes  CONTRA Holke Tyardts te Gau.   Voor de Commisaris die hen 

zal verlijken indien hij kan indien niet hem informeren op zekere  POINCTEN:  1. Hoe groot is de 

gerechtigheid van landen en pondematen op Fock Wijbe dr geweest, en gesuccedeerd in Galtema 

goed, en mede in 14 einzen die mede in Galtema goed gebruikt worden, welke gerechtigheid zij 

volgens de koper van stuk met “E” ten processe vertoond. Zouden hebben overgedragen aan Wijb 

Syurdts en Anna Gosses. 2. Ende daaraff de principale koopbrief te recouvreren, mitsgaders dat van 

de tien ! Einsen, door Jenne Wijbes aan het vs echtpaar verkocht, volgns koopbrief van 1553; en het 

recht? van de drie einsen die Anna Wijbes aam de vs echtelieden naliet. Vlgs de koopbrief van 12 

dec 1565. 3. Wie de koopbrief heeft geschreven en overgeschreven? 4. Voorts te recouvreren de 

principale coopbrief bij Ate Wijbes gepasseerd van 2 pm. In Galtema gued. Op de 2e nov 1551.  5. 

Waar voor Wijb Syurdts voor hem en zijn zusters en broeders d.r.c. In Galtema goed, zijn 11 pm en 

2 einsen volgens de scheidinge van den 1e jan 1558. 6. Oft Mintse Wijbes of zijn erfgenaam op 

andere landen  en hoe veel landen zijn uitgedeeld, daaraf het bescheid te recouvreren. ( pag. 1060) 

ende oft Wijbe wijbes hun Quota in Galtema hebben verkocht, aan wie, en bescheid te recouvreren. 

8. Voorts of de drie einsen van Feite Riencx beklemt in de landen toegelegd in de baar van wln. 

Broer Hoitema en Jochum Hoppers, d.d. 4 mei 1598. de req. toebehoren. 9. Oft Wlck Jaans wed de 

eigenarsse is van de helft of 4e part van de 11 pm. En 2 einsen. 10. Hoeveel de gereq in de 26 pm 7 

einsen en10 penningen geroerd in de baar van 4 mei 1598 heeft, en daaraff zijnde brieven te 

recouvreren.    

106. 

Mr Lyuwe Sipkes als last en procuratie hebbende van Pijter Sytses, als cessie en transport hebbende 

van heer Mauretio hun broeder, in tijden priester van St Amands in  het vrije van Geele  gelegen. 

CONTRA Jffr Syts en Trijn van Herema, aannemende de zaken van Johan Deinum ...... ged.  

107. 

Bauck, Balthus Balthus, Req.  CONTRA Wilke en Fedde Tyesses,  en Cornelis Lenerds 

als cur over zijn knn bij Tseets Tyesse dr. allen erfg van Tyesse Feddes.   HET HOFF  verklaart de 

ged. niet met de overgelechte rekening te mogen volstaan, cond. de ged. te betalen 275 c.gld, met 

schaden.... 

 

Wigle Buigers en Jfr Elisabeth van Ockingha CONTRA Jan Simons te Mantgum voor 

hem en zijn huisvrouw,  ....... niet ontfangbaar....... 

9 okt 1612. 

Johannes Syurdts als voogd van Marij Oege dr, zijn wijff,    CONTRA Henric Adriaans en 

Reinsch, Douwe Ubles wed, voor haar en de kinderen bij de vs Douwe.    .... voor Sandio 

voorgaande commissaris...... 

108. 

Jan Jankes te Marssum als cur over de weeskinderen van Uulke Doekes, en Andris Tyards dr. als 

erfg. van Claes Ryurdts en Wijts Ulke dr CONTRA Jan Amels ,???  te Jelsum en c.d.r voor 

Anna Jans dr.    In factis. 

 

Claes Gerbrens  CONTRA Jan Sijtses te Menaldum. ..... HET HOFF  verklaart de 

appellanten niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

 

Pibe Buwes te Harlingen geaas met Reijner Adams zijn bloedverwant  CONTRA Pieter 

Lykles te Dockum, en Lykle Pieter tot Aalsum in Dongerdeel.  

HET HOFF cond Lykle Peters hem te laten curateren? Over de impt; en verder niet ontvangbaar.  
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109.    

10 okt 1612. 

Harmen Claasz  CONTRA Anna Elles in haar Qualiteit. HET HOFF  gehoord de curatore 

Cautie staat de ged. toe pro deo te procederen     en reserveert de kosten..  

 

Jelke Douwes als cur over Jantien Wijtse Jelles dr; Req. CONTRA Monte Renkes als cautie ? 

Hebbende van Pieter Ettis, voor hem en vanwege zijn knn bij Sijcke Jelle dr.   HET HOFF  

rejekteert de exceptie en cond. de ged. op des Req eis te antwoorden, zonder op  de pronunciatie 

van het gerecht van Geesterland te letten, tussen de excipiënt en Tott Wybes, en reserveert de 

kosten tot het uitdragen van de principale zake.   ( 12 okt) 

 

Wigle Roukema  CONTRA Watte Harkema,   HET HOFF  cond de ged de impt de helft 

van de koopschat van de huizinge en landen te betalen 490 c.gld; en ten aanzien van de helft van de 

reparatien 52 c.gld; met schaden etc....  onder deductie van 383 g.gld 12 strs 8 penningen, en van de 

huur van de landen insgelijks.  

110. 

Hidde Hiddema, exchijsmeester van Schoterland, als voorst. Van zijn 3 knn bij Wln Nies Boltsma 

in echte getogen, zijn voorwijff,  CONTRA Popcke Watmans te Kollum, als mede 

voormomber over Griet Geerts kinderen, en caverende voor zijn mede voogden in de Omlanden, en 

Pieter Trees ? zn het recht hebbende van Jan Toppens.  In Factis. 

 

Pieter Haies te Witmarsum als vader en volmacht over Tiete zijn zoon.  CONTRA Frouck 

Taeckle wed;  .. HET HOFF rejekteert de exceptie..... 

 

Georg van Lyaukema,   CONTRA Tyalling van Camstra, voor hem en als erfg van Siouck 

Liaukema zijn moeder.  In Factis. 

 

Dr Regnerus Brantsum   CONTRA   Jan Remckes Sierxma? Te Sneek.   HET HOFF doet te niete 

het vonnis van de Nederrechter en bij nieuwe sententie verklaart de eiser niet ontvangbaar.  

(111) De 13 oktober. 

Andries Rienks, burgemeester te Leeuwarden,  CONTRA Sicke Claas.  ...niet ontfangbaar.. 

 

Trijnke Saekle dr wed Inte Jelles Kingema     CONTRA Lenert Jans te Franeker,  caverende voor 

Peter Jelles Kingema, in die qual interveniaerende voor Her.... Jelles en c.d.r voor zijn kinderen bij 

Jets Jelles Kingema;    In Factis. 

 

Tyam, Hylck en Jouwer, Folkerd Gerrijts nagelaten kinderen, geass met Barthold Schingen, 

Henrico Ostelano, en Simon Jans te Oldeklooster, voor hun zelf en tesamen voor Gerrijt Folkerds 

hun onjarige broeder;        CONTRA  Frans Dirks te Winsum.(112.) en Alger en Jan Jankes 

als mede crediteuren van Syu Inte dr, ...... voor de commisaris van den Hove...... POINCTEN:  1. 

Wanner Folkerd Gerrijts vader van de Triumphant is verstorven. 2. Hoe oud de Triumphant was ten 

tijde van het versterven van hun vader, 3. Hoe groot de zate land was die Folkerd en Syu Inte dr in 

Kuickhenne (!) Hadden en hoe land Syu de zate daarna alleen heeft gebruikt? 4.  Hoe lang Syu op 

Dronrijp in de l.....  heeft gewoond, en wat aanslag of bedrijf ze daar heeft gehad. 5. Hoe lang Syu 

gewoond heeft te Blije, en daarna te Jelsum, en hoe groot de zate te Blije is geweest, en zo de een 

als de ander te Jelsum bij haar gebruikt. 6. Hoe land een ieder van de Triumphanten bij hun moeder 

heeft gewoond, en van haar onderholden? 7. Hoeveel een ieder van de Triumphanten heeft 

ontvangen, voor, bij, of na het hijlcken aan geld, en van waren, uit wiens handen, wanneer en bij 

wat summen of.....  en te produceren kwitantien en bescheiden.  

113. 

Tyerck Lyuwes te Hantum als vader en voorstander van Trijnke en Lyuewe bij wln Beits Gerloffs  

CONTRA Johannes van Buiten en Ansck Gerrolds dr, e.l. en het recht hebbende van Thomas 

Jelgers, en Rijckholt Gerrits dr; e.l hun zuster en zwager te Hantum.   .... niet bezwaard..... 
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Wijbe Wijbes te Buitenpost, voor hem en Sibbel Henricks zijn e.h  triumphant,  CONTRA 

  

Baucke Pieters te Surhuisterveen, voor hem en zijn knn bij wln Reins Here dr;  en Auth Geerts te 

Surhuizum, als m.e.v van Saep Baucke dr; en als conj pers voor Rein Bauke dr zijn schoonzuster. 

En als erfg van Pieter Baukes zijn overleden broeder.  HET HOFF .......  dat de koop van het perceel 

veen nog eenmal over de kerk en het gerecht zal worden geproclameerd...( 114) op 10 nov 

naastkomende. En de zaken kosteloos en schadeloos af te doen..  

14 okt.  

Rienck Folperts Req,    CONTRA Sibrand Wilkes en Willem Tijsses als cur over Peetke Rienks, 

gereq.  In factis binnen 2 maanden.  

 

Tyardtke Tyardts  CONTRA  Tink(e) van Oenema.  HET HOFF restitueert de gedaagde 

tegens veloop van tijd, en gunt haar nog de tijd van vijf weken haar produktie te mogen doen.  

 

Wabbe Annes in St Jansga, Otte en Bouwe Annes te Oosterzee, Sytse Annes te Echten, elke voor 

hen en Jan Gerckes, secr van Lemsterland, vanwege Atke Anne dr zijn e.h.; Anna Rinckes op de 

Jouwer, uit de naam van Trijn Anne dr zijn huisvrouw, en Renke Jans tot Echten, als wett. voorst 

bij wijlen Tijard Anne dr; allen kinderen van wln Anne Tyardts.    CONTRA 

Auck Gabbe dr wed Anne Tyardts.  HET HOFF  cond. de gedaagde om met de impt de goederen te 

ontscheiden, en te laten volgen de 7e part van de helft, met schaden etc;   En in reconventie recht 

doende cond de gereq om de req. te doen hebben en laten volgen de somma van 100 Phs gld; en te 

laten volgen de huizinge na inhoud van het testament, met schaden enz....  ( 15 okt 1612) 

 

Dr Suffridus Nijenhuis c.d.r voor de erfg van Francina Flocke wed van Willem Waelcoert, in leven 

gewoond hebben te Frankfort in Duitsland,    CONTRA Jfr Lijsck van Heringha e.h. van Eernst 

van Isselmuden. ( pag 116)  wonend binnen Groningen, mede erfg van Eelke Heringa, haar 

overleden broeder, en Gavinus Foppens als cur over de ontscheidinge van Coert van Iselmuden en 

Anna Van Iselmuden, als mede erfg van Eppe van Heringa, hun overleden oom. Van de goederen 

hier te lande gelegen, en zo mede erfg van Eelke van Heringa. EN  Worp van Tyessens voor hem en 

als erfg van Juffr Geel van Heringa zijn moeder, en Broer Hannia als cur over de onjarige kinderen 

van Syeuck van Heringa bij Roeloff van Diepholt in echte getogen.  

HET HOFF cond de ged de impt onder genoegzame cautie de...........   tot genoegzame verzilveringe 

van de gedaagde te zullen stellen, voor alle actie uitspraken en namaninge te betalen, de helft van 

800 c.gld en van 300 c.gld; met schaden en intressen vandien. En om redenen compenseert de 

kosten.  

117.  

Meine Hans op de Joure voor hem en c.d.r. voor Jay Gerrolts dr zijn e.h; als cessie hebben de van 

de wed en erfg van Nanne Hans zn die het recht had van Tyumme Hans cum uxore, als principale 

crediteuren van Rincke Tyummes, en Bauck Joucke dr  e.h. te Nijehorne, Triumphanten;  

CONTRA Laurens Tyummes in Oldehorne, als volm van Han en Anna Tsummes zijn broer en 

zuster, mede erfgenamen en opposanten.  .........  HET HOFF cond partijen te compareren voor de 

Commissaris......POINCTEN:  Hoeveel reversalen Meine Hans zijn gedeeld en overgedragen van de 

wed en erfg van Nanne ? Hans. 2. Oft daar onder is geweest de schuld in kwestie en tot wat summa. 

3. Hoeveel Meine Hans voor deselve Reversalen en schuld tesamen oft bijzonder heeft gegeven of 

betaald. 4. Wanneer de cessie en transporten alsook betalinge vandien is gedaan, in wiens bijwezen 

ende in het........  daarvan zijnde? 5. Oft voor de cessie en het transport van de schuld ten processe 

verhaald oft deselve schuld eenige betalingen oft voldaden waren gedaan? So ja, hoeveel en aan 

wien, Wat middelen, in wiens presentie, te recouvreren het ( pag 118) bescheid dat daaraff mag zijn. 

6. Oft Rincke Tsommes in zijn leven of bij zijn versterven aan Nanne Hans de schuld ten achteren 

of schuldig is geweest?. Uit wat oorzaken? Wanneer? Waarmede? In wiens bijwezen. Oft anders 

wat bescheid daarvan is. 7. Oft de schuld van Andries Lyuwes alsnoch is onbetaald, Zo ja, waarom 

die niet werden ontvangen. Zo nee, bij wie dan wel ontvangen.  

 

Ded Aarends dr wed van Jurien Sents, te Bolsward.   CONTRA His Lamberts, wed van Paulus 
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Frans in leven burgemeester der stede Bolsward.  HET HOFF doet te niete het vonnis van de 

nederrechter, en bij nieuwe sententie recht doende verklaart de geappelleerde, originaal impetrant  

niet ontvangbaar; onverkort andersins haar recht....    

 

Douwe Abbema, deurwaarder van dezen Hove,  CONTRA Maike Tyards wed. van Mr. Jan 

Kors ( Kroes?)  HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet 

bezwaard, en cond hem in de kosten.  

119. 

Trijn Meeuws wed Jan Pieters, in Gronigerland, voor haar en haar kinderen, Triumphant. 

CONTRA Auke Wopkes als m.e.v. van Aelke Feike dr; en als geauthoriseerde voormomber 

over Jacob Jans haar zoon.  HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, ..... dat de  

koop van de meulen nog eenmaal over het gerecht en de kerk plaats zal vinden op de 10e nov a.s. .. 

 

Ulke Gerrijts als curator over het minderjarige kind Gerrijt, bij Sibrant Gerrijts en Doij Piers dr in 

leven nagelaten.   CONTRA Selke Piers,  en Jelke Wijtses als man en voogd van Fenne 

Piers,  .......... te compareren voor Roussel.....   en voorts in faicten. 

120. 

De erfg. van Trijn Mennerts, adproberende en resumerende hetgeen bij haar Trijn in leven is 

gedaan;   CONTRA Willem Frerx, gedaagde.  In Factis. 

 

Tyalling van Botnia  CONTRA Feye van Aeluwa, en Juffr Aelke van Galema,  In Factis.  

De 16 Okt 1612.  

Anthoon de Mol binnen Harlingen, impt CONTRA Jan Jacques Gerlijn. Ged en exc.  Het 

HOFF zonder te letten op de exceptie, wijst partijen in factis.  

 

Wopke Aukes te Bolsward, als last hebbende van Auke Piekes, Gerrijt Aukes, Rinck en Lolck 

Aucke zoons, en dochters, Jelmer, Anske, en Imck Fecke zonen en drs.; Feite en Ansck Sibrands 

zoon,als wett voorstander van Oene en Jouke als wettige voorstander haar zonen zijn vaders 

broeders en zusters, als erfg ( pag 121) van wln Piecke Aukes, zijn wijlen broeders zoon.   

CONTRA    Jantien Jans dr; wed van Piecke Auckes, als moedr en wett voorstander van haar kind 

bij wln Piecke vs.   .... HET HOFF...... ontzegt de req. zijn verzoek.  

 

Tetman Fockes secretaris der stede Staveren als leg. adm. over Frans zijn zoon clerck of beneficiant  

van het St Cruis leen of beneficium te Oldeboorn, en Tetman mede voor de bloedverwanten 

procuratie hebbende. CONTRA Sijds van Botnia als v.v. Jfr Tet van Douma.     HET HOFF 

cond. de ged. de impt. te betalen 694 g.gld en 19 g.gld met de schaden en intressen, door het 

ontberen van dien, ...........  etc.  

122 

Intse Douwes te Winsum, als vader en voorstande van zijn knn bij Auck Douwe dr; en in die Qual 

erfg van Trijn Claas dr.  CONTRA Taecke Douwes te Tyummmarum. HET HOFF 

verklaart de gedaagde met zijn presentatie te mogen volstaan, en de impt. bovendien tot zijn eis niet 

ontfangbaar.    

 

Fetse Simons curator over de goeden van Gellio Snecano, in die qual cessie hebbende van Gelis ? 

Lenz en  Frouck Gellus dr;  CONTRA Hans Lyuwes.   HET HOFF ontzegt de impt zijn 

verzoek onverkort anderszins zijn recht..... 

 

Mr Ocke Broersma Triumphant CONTRA 

Jan Jans zn en Reem( Reyn ?) Martens dr e.l.; te Surhuizum gecondemneerden, Uwe Wierds koper 

en de voorn Rein obposante.  HET HOFF, adproberende de besognen van de deurwaarder, ... 

odronneert dat de venen in questie noch eenmaal over het gerecht en de kerk geproclameerd zullen 

worden d.d. 10 nov naastkomende.    

123. 

Mr Willem Cornelis te Enkhuizen, als cur over Griet Bockes nagelaten wezen, genaamd Gerrit en 



902  

Pieter Gerrits bij Gerrit Gerrits in echte geprocreerd. Als erfg van Sibrich Pieters dr en geresumeerd 

de proceduren.    CONTRA Tyesse Douwe Banga te Hantumhuizen.  

HET HOFF cond de ged de impt te laten volgen de 15 pm lands, met de fruchten en emolumenten 

sedert het overlijden van Sibern ? Pieters, gehad, noch te hebben en te lijden etc....   

124.  

de 19 okt 1612. 

J(o)uke Hans te Nes als m.e.v. van Jel Wijtse dr, c.d.r voor Jan Jan Jans en Johan Douwes, vanwege 

Jets Jans zijn huisvrouw, en de vs Jan als volmacht voor Taco Thomas en Neelke Sicke dr; Tyebbe 

sSckes to Sandeweer, Jets Sickes tot Middelstum, c.d.r voor Catharina Sicke dr haar zuster, Willem 

Gerrijts op het Bildt als curator over Trijnke Tijebbe dr; tot Jemmingen, Tyebbe Jans en Aelke jans  

allen als erfgenamen van wln Wijtse Takes, bij Jel Douwe dr getogen, en Hid Jel, Saack, Anna en 

Trijn Taeck dr. bij Jetze Piers getogen. CONTRA 

Reinsck Syurdts wed van Taecke Wytses, en Ryurdt Takes te Grouw, voor hem en als procuratie 

hebbende van Jets, Wijts, en Marij Taecke dr, zijn zusters en van Riemer, Hinne ?, Auke en Hid en 

Syurdt Taeckes zijn broeders, als cessie hebbende van Taecke Wijtses.  HET HOFF cond de 

gedaagden te doen rekening bewijs en reliquia van de administraties bij Taecke Wijtses over Jel 

Wytse dr. en wes in reliquis bevonden sal worden aan Jucke Hans vanwege zijn huisvrouw een der 

impetranten te betalen en onder deductei van hetgeen darin betaald is.  

(125) 

Jolts Jacobs wed, van Ryurd Jacobs geresumeerd hebbende de proceduren bij haar man,  CONTRA 

de Gemene erfgenamen van wln Tyard Tyardts. ......... niet bezwaard...........   

 

Rieme Feicke dr geass met Romcke Epis haar man  CONTRA Claas Claas tot Boxum ged.    

........ niet bezwaard ......... bij het vonnis van de Nederrechter. .....   

126. 

Andries  Tyaerdts te Oostermeer, vanwegen Hid Sibes dr zijn e.h het recht hebbende voor Syurd 

Jelgers en Pieter(-ick ?) Sibes zijn e.h.; en Jan Albarts tot Meidum, vanwege Trijn Sibe dr; Everd 

Douwes vanwege Marij hen sterkmakende voor de weeskinderen van wln Sibrand Sibes, en zij 

tezamen erfg van Sicke Sibrands en Ints Douwe dr, in tijden e.l.;  CONTRA 

Jan Sibes ( Sickes?) te Schillaard. HET HOFF  verklaart de reducenten in questie bij de baar niet 

bezwaard.  

127. 

Hugo Gosses. Burger in Sneek, als man en voogd van Nelsien Sicke dr; en Rienck Epes als 

geauthoriseerde curator over Gaatske Sicke dr; en zij tesamen voo de andere kinderen van Sicke 

Bransum, C.d.r en onder hypt van goederen ; en door scheidnge het recht hebbende van wijlen Hero 

Jelderts.   CONTRA Simon Simons burger in Leeuwarden, als cur o.d. weeskinderen van Henric 

Aarends.   .......... niet ontvangbaar..............  

 

Carel van Unia als kerkvoogd sampt Mathijs Lyuckema dorprchter te Weidum, (in vlek) als last en 

procuratie hebbende van de gemeente van Weidum.    CONTRA   Ate Tijallings en Feicke Sickes, 

Feddric Anskes Nom Ux; Gerbren Dyurres, en Botte Hankes, als cur. en voorm over de 

weeskinderen van goslik Mennerds, bij Aal Sicke dr el. allen erfg van Sicke Tijallings.   (p. 128)  en   

Jets Ate dochter hun resp vader en moeder.   HET HOFF cond om alle jaren de impt of de degenden 

die sulks moveren zal op te brenden 14 g.gld; in een en nog 7 gelijke guldens in een andere partij. 

Met schaden en interessen, en verklardende de goederen bij de testator voor gehypothecqueerd.  

 

Jan Wolters snijder binnen Franeker en voor de kinderen bij  Geertien Lucas dr zijn e.h. getogen 

CONTRA Johannes Vespasius dienaar der Goddelijken Woords te Weidum, en Simke Cornelis 

dr e.l.;   ............ niet bezwaard......... bij het vonnis van de Nederrechter.  

 

De erfg. van Andries ......... Tyaard en Anna h..... req. ( onleesbaar)   CONTRA Jfr Tet Roorda, e.h 

van Elinck Heringha, als erfg van jfr Anna van Roorda haar zuster.     Het HOFF  rejekteert de 

exceptie op de overgelegde specificatie te antwoorden, des dat bij dier wege ? nopens en bij .... inge 

de landen ende floreenrente en huizinge zal mogen zeggen, zo zij bevinden zal, Reserverende de 
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kosten..... 

129. 

Dirck Gerrijts als man een voogd van Martien Henricks universeel erfg van Henric Tijss; haar vader 

en als last en proc. ebbende van Barend Jans,   CONTRA Dirck Broers.  

HET HOFF rejekterende de exceptie cond. de ged. de impt. te antwoorden..... 

 

Dirck Jelmers Versteveren Deurwaarder,  CONTRA Syurdt Syurdts brouwer en herbergier te 

Blija, ........ rejekteert de exceptie en cond. de ged. te antwoorden.... 

 

Mennard Sawe....?? CONTRA    Douwe Tyallings. .... binnen 2 weken zijn produktie te mogen 

doen.  ( 20 okt)  

Dirck Alewijn     CONTRA   Tyebbe Adius ? Voor hem als mede voorstander van zijn kinderen bij 

Maike Georgiens. ...... te namptificeren 450 lb.    

130. 

Laas van Jongema als v.van Jfr Habel van Herema, als universeel erfg van Gaerland van Herema,  

CONTRA Rennerd Minnolts te Dockum,  HET HOFF cond de ged de impt te betalen 128 

dalers, met schaden etc; onverkort gedaagdes recht bij nieuwe sententie..... 

 

Peter Sibrands tegenw. man en voogd van Douw Siurdts dr zijn e.h. en c.d.r. onder verband van zijn 

goederen voor Alle Sijtses als voorm. over de weeskinderen van Wierd Rijurds dr bij de vs Douw 

getogen, geadsisteerd met Feddric van Roorda  CONTRA Andries van Hiddema ged. 

.............. niet ontvangbaar.............  

130. 

Syurd Ulbes Sprong  as m.e.v. van Sijtske Syurdts, zijn e.h.   CONTRA  Auke Heinema postulant 

voor het gerecht van Baarderadeel; en Anneke Dirks dr e.l te Oosterlittens.  In Factis. 

 

Teete Pieters Rechter en Ontvanger te Brantgum,  CONTRA Teed Hoitema wed van dr, 

Stevanus Engerling, ged. Te compareren voor de commisaris ...... POINCTEN : 1. Oft 

tegenwoordig nog gelijke veel landen op worde gebeurt aen Montsma state als in 1511.?   2. Indien 

neen, hoeveel landen daar van zijn getogen. 3 Bij wien de affgetogen landen worden gebruikt. 4. 

ende oft daarvan oock CONTRAkten zijn? En of de schatingen daarvan betaald worden? 

132. 

Burgemeester, Schepenen en raden van de stad Workum,  CONTRA   Wijbe Jacobs  EN: 

Broer Cornelis als macht en procuratie hebbende van Willem Jans curator over Epke Meyers, en 

mede als armvoogd en mede vanwegen Goitien Anskes, en Sibbel Jans dr als conj pers. c.d.r voor 

Lijsbet Jans dr; zijn wijffs moeder. Uble Tallis als erfg van Bauck Mense Ockes wed; en Jurien 

Claas. Gedaagden.    HET HOFF cond. Wijbe Jacobs om de lasten tot de 2 pondematen lands tot 

hem te nemen, en de impt daarvan te ontledigen, en costeloos en schadeloos af te doen.  En voorts 

niet ontvagbaar.  

 

Burgemr. Schepenen en Raden van Workum impt   CONTRA Jacobjen Hendriks als wett 

voorst. Van haar knn bij Jan Jans, en Sibbel Scheltis?, Claas Folkes  te Koudum.  

HET HOFF cond de ged. Claas Folkes de landsate van wie van de twee strengen hier geroerd ..... 

tot zijn last te nemen, ende de stad te refunderen alzulke floreen en omslagen bij de stad reeds 

betaald, en tegen Jacobien Henricks en Sibbel Scheltes, blangende de 9 einsen, de lasten op hem 

over te brengen, zo hij bevinden zal.......  verklarende de impt verder niet ontvankelijk. 

( 133) 

Burgemr Schepenen en Raad van Worckum     CONTRA Taecke Annes, Syurd Sibbles, en Jelmer 

Jans binnen Leuwarden, resp. erfg van Hil en Wypck Tyerks dr; als erfg van Bauck Jelmer haar 

zoon.    .......POINCTEN:  1. Hoe groot Bauckien Jelmers landen daarna zijn geweest. 2. Oft bij 

Bauckien ook enige landen wederom gekoft zijn. 3. Te recouvreren het coopbrieff, of contract 

tussche Attert (Allert) Elards en Bauckie Jelmers.  4. oft van Atti(us ) Allarts (Atterds) wege geen 

landen verkocht zijn wanneer, hoe , aan wie, en waaromme. 5 Waar het register van de vreemde 

landen is,  en dit te recouvreren.  
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134. 

Wijbe Siercks te Witmarssum   CONTRA Ane Andries en Ulke andries, te Arum.  

(NOTA) dat de resulutie is veranderd, en dictum doorgehaald.  

Watse Renners, burger en stadsmetselaar in Leeuwarden,  CONTRA   Anne Gerrits wed voor haar 

kinderen   HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard, en 

cond hem in de kosten.  

 

Fedde Renkes te Jelsum applt in conv. en in reconventie; CONTRA   Pier Johannes burgemeester in 

Leeuwarden;  HET HOFF verklaart partijen wederzijds niet bezwaard door het vonnisse van de 

Nederrechter, ...  en om redenen compenseert de kosten.  

135. 

Claas Tonis in Harlingen voor hem en voor een derdedeel erfg van zijn zoon Remmert, bij wln 

Neeltien Cornelis dr; en mede als vader en voorstander van zijn kinderen Cornelis en Duco bij 

deselve Neeltien als erfg van Cornelis Gerrits van Iselmuden der selve kinderen vadr.  

CONTRA Ael Ariens wed van Cornelis Gerrits van Iselmuden, Gerrit en Cornelis Adriaans 

zonen, en Adriana Cornelis dr gesterkt met Tonis Gerbrandts haar echte man,   

HET HOFF  verklaart de impertrant in zijn qlt mediate en immediate erfg van wijlen Cornelis 

Gerrijts van Iselmuden, cond. de gedaagde de impt pertinente inventaris te leveren en met de impt 

tot scheidinge en delinge over te gaan, en hetgeen bevonden al worden hem te competeren te laten 

volgen met fruchten, profijten etc.....   

136. ( den 12 okt 1612) 

Doed Ul.? Gosliks impt CONTRA  Gijsbert Gerrijts Het HOFF onder de 

presentatie van de ged gedaan, de positien ?? ( is dit wel juist?) slecht leesbaar. 

 

Trijn Berends dr wed Jaring Pieters, op de Joure, voor har en haar kinderen CONTRA 

Sipke Abbema en Doue Haie dr e.l te Akmarijp.  HET HOFF cond de ged de impt te betalen 300 

g.gld met schaden etc.; die uit de huringe van de 14 pondematen niet zijn betaald en cond de ged in 

de kosten van het proces, en nopens de vordere eisen condemneert Sipke Abbema te namptificeren 

200 g.gld.  

 

Oene Oenes burger in Leeuwarden,  CONTRA  Dr Theodoretus Tiara, adv. Voor dezen Hove, 

voor zijn knn bij Jfr Ida Buigers.    ..........  niet ontfangbaar......... 

de 22 oktober 

Ulcke Sickema als m.e.v an Anna Hoitema,  CONTRA Hinne Hoitema.   Voor de 

commissaris....... 

 

Hans Lucas, burger en isercramer te Amsterdam,  CONTRA Jacobjen Dirks voor haar zelf en 

Aleff Pibes binnen Leeuwarden als cur. lit. over de ontscheiding van de kinderen van de vs 

Jacobien, bij Pieter Reiners getogen.  HET HOFF cond de ged om met Mr Fopma te maken 

ontscheidinge der gedaagde resp goederen, en te gedogen dat de commissaris wordt aangewezen om 

alle in- en uitschulden te beschrijven, en van alle andere goederen bij de vs Pieter nagelaten.  

138. 

De erfgenamen van Tyebbe Scheltes    CONTRA   Dr Frederic Intema, HET HOFF rejecteert de 

exceptie cond de ged op de overgelegde declaratie te diminueren en cond hem in de kosten. 

 

Dirck Jans binnen Leeuwarden.  CONTRA Jeltse Thomas  te Sneek  Het HOFF  ord. 

partijen te compareren voor de Commisaris.....   

de 23 oktober 

Hans Hets te Optwijzel  CONTRA As Lyuwes. In Factis. 

139. ( de 24 oktober) 

Govert Dirck en Cornelis Francx als geauthoriseerde cur over over de geabandonneerde goederen 

van S(pruit?) en Stegmans compagnie.  CONTRA Hubert (v.) Oostrum en Rints Take dr.  

HET HOFF cond de gedaagden hun oppositien kosteloos en schadeloos af te doen.  
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Pieter Pieters. burger binnen Leeuwarden, voor hem en als voogd van Eva Jans dr.  CONTRA 

Lyuwe van Jukama. Rd Ord.    HET HOFF verwerpt de excptie en cond de ged te antwoorden op de 

eis van de impt; des dat de ged die middelen zal mogen gebruiken tot oppositie. Reserverende de 

kosten......... 

 

Claas Pieters tot Franeker, als vader en voorst. van Jacob zijn zoon, oud omtrent 23 jaren en zijn 

dochter Aaf bij Lijsbet Bottes getogen.   CONTRA   Jantien Floris wed, nu het recht hebbende van 

Syurd verver te Harlingen.   HET HOFF verklaart de gedaagde contumax en voorts: In Factis.  

140. 

Dr Lambertus Adius en Jan Jacques Gerlijn als last en procuratie hebbende van Nicolaas Mad..ekers 

Peter Joosten van Buijnen, Aarns Gijsberts van Ubbena, Philips Jacobs van der Burch, Joachim Jans 

in zijn p.....  en als rentmeester van de Oi... Manene binnen Delft, Adriaan Clements Overschie, als 

transport hebbende van de erfg. van Ermtgen Jans dr; en Jan Reinbrandts, Pientgen Molemans, wed 

van Jan Dirks loodgieter, als transport hebbende van Monsieuer Franchoijs d'Anchais, en zijn 

huisvrouw, Beijer Aarendsz. Boot, Henric Jans houtkoper, Michiel Gerrits Camerling, als transport 

hebbende van Peter Caus... ; Jan Goverdts Climmer, als transport hebbende van Laurens Plouch, 

drossaaart van St Martensdijk, Michiel Harmens hoijckmaker, Wolphard Henricx Backer; Isaar van 

Uden, als proc hebbende van Joncker Jan ....xnaal van Horens, Jan Willems van Waarwijk, M... van 

Vlierbeek, notaris, als last hebbende van S. Roeloff van E.....  en van Franchoijs Frans beiden tot 

Dordrecht, als mombers over de twee nagelaten kinderen van Margretha Crasboorn, die erfg zijn 

van Nicolaas Jans Crasboorn,  hun grootmoeder, Remer Ulbrich als procuratie hebbende van 

Cornelis Franchoijs koopman te Amsterdam. Item van Anthonis Jans de Herdij ?; noch van Hans 

Snel binnen Delft, Mr Nicolaas ....   ; Jacques Ad....  de H...? koopman te Middelburg, Jan van 

Pasenberch capitein des armees, van Sijmon Executeur, Jaan Franchoijs Susis, Tafelhoud(er) te 

Leeuwarden, en Antonius Claas als geïnteresseerde crediteuren van Jacob Sanders Bolbraa...? en 

Sander Lus, echtelieden gewoond hebbende te Delft, impt   (pag 141)  

CONTRA  Guillaume van Renselaar, als gelastigde van Wolphert van Billanc, geassisteerdmet 

Antonio de Mol, en deze mede volmacht van Gabriel Venal en Dr Sixtus Peima, als volmacht van 

Syurd Meinrds van Duinen.  HET HOFF cond de gedaagden dat uitsprake in cas van preferentie 

werde gedaan, zonder op de registratie der instrumenten tot nadele van de gedaagden te letten.  te 

letten, en om redenen compenseert de kosten.  

 

Mr Abelus Atte(s)ma secr. van Tietjerksteradeel, als cur. over Gerrijt Douwes, de Lew ?? ; Claas 

Foppes, Cornelis Willems, Hessel Jans als cur over de weeskindeen van Andries jans, en Tsiets Jans 

dr; Jan Feckis Binnis als voogd van Gertke Andries dr; voor hem en tesamen crediteuren van 

Hendrik Tonis van Sutphen en Trijn Dirks e.l.;   CONTRA   Gerrit Loo secretaris van der Bildt.  

142. 

Barthold Jacobs burger en koopman binnen Franeker. Als mede crediteur van Hoite Ebes Backer en 

Ida Reines ? dr; wonende bij Ritsumazijl.  CONTRA  Nanne Pibes ten Marssum.  

HET HOFF cond de ged om het reversaal in q. over te leveren, in handen van Laelio Lyklema, 

onverkort zijn recht op de gepretendeerde cessie... en compenseert de kosten. 

 

Dr albert Monnikhuis, CONTRA  Arien Jans aan St Anna Parochie,   .... de impt te betalen 200 

c.gld........    

 

Jacob, burger en koopman binne Leeuwarden, als cur over de onjarige kinderen van Jacob Dedis bij 

Barbara Coerts. CONTRA Sijds van Botnia, grtm. van Wymbritseradeel, voor hem en als 

voogd van Jfr Tet van Douma, zijn e.h . HET HOFF houdende de overgelechte instrumenten 

voor bekend cond. de ged. de impt. te betalen 150 g.gld met schaden etc...  

143. 

Jacobjen Dirks wed Pieter Renners,  CONTRA Aijsse Claas, smid op Dronrijp,  

.......  de impt te betalen 22 g.gld..... 

 

Jouke Pieters Kastelein (?) in Leeuwarden,  Thoma Jeltes postulant te Dukkum  
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.........  houdende de obligatie voor bekend, cond de ged te betalen 28 c.gld..... 

 

Willem Keteler als oom en voorstander van dde weeskinderen van Frans Dionisius, keteler bij Trijn 

Simons dr  CONTRA Simon Mennerds en Brecht Simons dr e.l.; HET HOFF  gezien de 

citatie, cond de ged. Om het overgelechte inventaris volgende de ordonnantie te bevestigen en 

condemneert hem in de kosten.  

 

Wijbe Siercks tot Witmarsum, Triumphant  CONTRA   Anne Andries zoon, en Uulcke Andries te 

Arum, HET HOFF taxerende het (restant?) te wezen 16 g.gld en ordineert dat de executie haar 

voortgang zal hebben. En voort voor Jukama: POINCTEN 1: op wat dag en wat tijd van de dag het 

arrest (pag 144) is geschied. 2. Hoelange de Req. om het arrest in Harlingen heeft moeten blijven. 3. 

Hoeveel spek hij in Harlingen bij zich had? 4 Oft hij doe meer geslacht spek bij huis hadde . En oft 

hij ook enige oud spek hadde.? 5. Waaromme hij hetzelve spek niet mede tot Harlingen hadde. 6. 

Waromme hij het olde so als het nieuw spek zo lange heeft laten liggen zonder te verkopen?  

145. 

DE EERSTE RECHTDACH NA ALLERHEILIGEN IS GEWEEST DE 3e NOVEMBER 1612. 

 

Hessel Anes als het recht hebbende van Ane Hessels, zijn zoon en de adm van zijn dochter Bauck, 

Nanne Minnes als man en Voogd van Tyam Hessels dr; en als conj pers voor Marten Hessels 

weeskinderen, en in die qualiteit erfg van Lolcke An(n)es.    CONTRA  

Brand Geerts als vader en voorst van zijn knn bij wln Lijsbeth van Buiten, zijn overl. huisvrouw, en 

als last hebbende van de andere erfg van Pieter van Buiten, en Gaucke Dirks voor hem en voor Jan 

Anes binnen Harlingen.  In Factis voor Runia. 

146.  

4 nov 1612 

Holke Syurdts voor hem en voor de mede erfg. van Syurdt Pieters, en Geert zijn wijff; Claas Busso 

voor hem en als conj pers voor zijn broers en zusters, Broer Ises als cur over wln Jacob Minnes 

weeskinderen, Wijbe Minnes voor hem en als occuperende voor zijn broers en zusters; en hun 

kinderen en in die qual erfgenamen van wln Minne en Peter Jacobs zonen, onder hypt van goederen 

etc; allen burgers binnen Bolsward.  CONTRA  

Rein Wijbes mede ged van Vrieslandt, en mede vanwege Jelsck zijn huisvrouwe.  

HET HOFF verklaart de appellanten bij et vonnis van de Nederrechter niet bezwaard.  

 

Tyalke van Sickingha voor hem en voor Maria van Siercksma zijn e.h;  CONTRA 

Jfr. Anna van Botnia in leven e.h van Jacques van Dielbeeke, heer van Attenhove,  

HET HOFF cond. de ged. te betalen 1000 gld; onder deductie van hetgeen voor intressen uit kracht 

van de overgelegde obligatie is betaald...    

147. 

Aesge Rabodus, burger in Leeuwarden,  CONTRA  Jfr Suzanna van Meckema.  

HET HOFF  verklaart de ged met zijn presentatie te mogen volstaan, en de impt bovendien niet 

ontvangbaar.  

 

Jfr Hamme Wijfferingh, wed van wln Rinnerd Solkema, als wett. voorsanderse van Aelke haar 

dochter en Abraham van Solkema in dezen het rcht hebbende van Rinnerd Solkema zijn vader, 

volgens testament.  HET HOFF cond de req.; de halve zate lands te relaxeren, en te gedogen dat 

de req, weder werden geseld in de possessie, ervan. En compenseert de kosten. 

Jfr Auck Hoitema, als moeder en wett voorstander van haar kinderen bij Ju Andringha,  CONTRA 

Pieter Sibrands, als voogd van Dieuw Syoerdts, en c.d.r en Alle Sytses in de Trijnwolden, als 

voorm. over de nagel. weeskinderen van Wier Ryurdts bij de gemelde Dieuw ( 148)  Syurdts 

getogen.   HET HOFF tauxerende de schaden en intrssen op 138 g.gld; dat de executie van de vs 

somma haar voortgang zal hebben.    

 

Tiemen Roeloffs wonende in de Cuikhorne,    CONTRA Jetse Sytses en Wopck Harke dr; e.l te 

Oostrum. .......... niet bezwaard............ 
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De 6e nov 1612 

Adriaan Cuick voor hem en als vader van Cornelis Cuick zijn zoon bij Houwk Wijgara zijn 

huisvrouw getogen, impt. CONTRA Johan van Sichem.  ......... rejecteert de exceptie en cond 

de ged te antwoorden op de eis van de impt.... 

 

Otto Henricks     CONTRA Ritske Floris,   ...... niet bezwaard....... 

149. 9 nov 1612. 

Lykle Pieters als m.e.v. van Lykle Hebbes, in die qual erfg van Ate Jans CONTRA 

Gosse Wigles voor hem en als voogd voor zijn huisvrouw, mede erfg van Willem Gerrijts, 

occuperende voor de wed en erfg. van deselven.    In Factis.  

 

Tyalling van Camstra,   CONTRA Hessel Gatses te Harlingen, als voogd van Rints Jacobs dr, 

Bangha zijn e.h,  In Factis. 

 

Doede Olpherds vanwege Rints zijn e.h.;  CONTRA Pieter Stellingwerf secr van 

Hennaarderadeel, als man en voogd van Tyardke Fecke dr; als volm van Folke Feckes, en Tsiets 

Fecke drs' weeskinderen,  .............. te compareren voor Jukama die hem zal vereningen indien hij 

kan indien niet hem informeren op zekere POINCTEN  van offitie: 1. Oft Ete Isbrandts met zijn 

eerste huisvrouw, de requiranten moeder bij haar versterven op de sate heeft gewoond . 2. Waar en 

hoe groot deseve zate was, en wie de eigenaar was. 3. Aan wie deselve verkocht is en wanneer? 4. 

Wat het beslag van beesten en ander huismanne gereedschap is geweest. 5. Of hetzelve sterfhuis 

met schulden bezwaard was geweest en hoeveel? 6. Oft bij Ete enige scheidinge of uitkoop met zijn 

kinderen is gemaakt aangaande moeders goederen, 7. Oft Ete ook iets van zijn kinderen in ontvang 

heeft gehad. 8. Oft belangende het onderhoud van de moeder en het ontfang van 200 g.gld enig 

bescheid is gemaakt. 9 Waar en wanneer Frans zijn zoon is overleden, ende bij wat wegen deselve 

garantie van 400 c.gld gewonnen hadde en uit wiens handen die bij Eete zijn ontvangen. 10. Wat 

percelen en waar Trijn Tyards dr gekocht heeft bij het verlaten va de gemene goederen ten behoeve 

der crediteuren? 11. Wat en hoeveel Lolcke en Tseetske voor hen selven resp. hebben en wanneer ( 

gekregen?) 12. Wat schulden er geweest zijn ten tijden van Feike Dieuwes?  (fol 151) 13. Hoedanig 

gewest is de staat der goederen ten tijde van Feike en Trijn? 14. Het inventaris daarvan te 

recouvreren, 15. Eindelijk bij date te maken van het gene nog meer verkochte goederen van  

Ete en Trijn in't geheel bedragen of te stellen mogen in te brengen.  

 

den 10 nov 1612. 

De verhelder (?) der stede Hindelopen CONTRA  Jan Annes en Reuwer Jeppes ged  

HET HOFF gezien de citatien cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat de twee pondematen 

lands aan of dicht bij de stede Hindelopen gelegen aan meester.....  werden verpacht, of verkocht, 

mits genietende de gedaagde evenwel een goed lands, als zij tevoren in de waerde in het intendit 

geroerd, gehad hebben.  

 

Trijn Pieters, geassisteerd met Pieter Heerts haar vader.  CONTRA Jacob Willems 

geassisteerd met Willem Jenkis zijn vader.   ........  voor Roussel, de eed van calumnia af te leggen 

binnen 8 dagen naastkomende en cond. Willem Jenckes zulks te gehengen en te gedogen.  

152. 

Uble Wierds CONTRA Thomas Meindts,   ....rejecteert de exceptie en gunt hem nog drie 

weken om zijn productie te mogen doen.  

De 11 nov. 

Pieter Sickema, burger en wijnheer binnen Franeker; Mr Regnerus Bras, adv. v.d. Hove, voor  

Wijbe Bras student te Franeker.  Het HOF,  gezien de overgelegde specificatie cond ged de impt 

te betalen 8 c.gld en 14 strs.  

 

Pieter Gerrijts Campen (Camper?),  Peter Minthis zn bode van den Hove, hem dragende volmacht 

van Adriaan van der Chijs.   ........ ontzegt de requirant  zijn verzoek,  
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Jan Martens  CONTRA Syds Ryurdts,   In Factis binnen 14 dagen peremptoir. 

153.  

De 12 nov 1612 

Dr. Thomas van Herbaium, procureur generaal dezer Landschappe, voor hem en als erfg van Jacob 

van Herbaium, in leven adv. Van dezen Hove, en mede vanwege Ida Eelke dr zijn moeder, en c.d.r , 

en in die qual ex testamente het recht hebbende van Jel Tyerks dr , wed Sytse Doitses, die geageerd 

had uit naam van Harke Pieters, op Dronrijp, en adprobatie hebbende van de vs Jel, en resumerende 

de proceduren.    CONTRA   Jelger en His van Bootsma, en Hans van Bunga, Haie en Taecke van 

Ringia ged. en erfg van Hessel van Feitsma in zijn qlt mede erfg van Jfr Tseets van Galema, wed 

van Douwe Glins, resumerende de proceduren bij de vs Tseets. HET HOFF cond de gedaagden 

voor zo veel zij erfg zijn van de vs. Tseets Galema om de impt te betalen 180 g.gld  met schaden 

etc.... 

154. 

Jan Lamberts voor hem zelf en als deurwaarder van de Ged. Staten.   CONTRA  

Liuwe Tammes Munnickhuis, te Lidlum, HET HOFF  condemneert de ged de impt de injurien 

ten processe gemeld te betalen met 16 g.gld boete, en in reconventie recht doende verklaart de impt 

niet ontfangbaar.  

Den 13e nov. 

Rentse Annes en Jantien zijn hisvrouw, op et Vliet bij Leeuwarden,   CONTRA   Jan Henricks 

voor hem en als m.e.v. van Aelste Sibrands dr.   In Factis ante Pontianus, 

 

Hid Simons dr e.h van Willem Cornelis, te bolsward.  CONTRA Aelke Freerks e.h van Carst 

Gerrijts.   .......HET HOFF  verklaart de appellanten niet bezaard bij het vonnis van de Nederrechter.  

155. den 14 nov.1612.) 

Hessel van Bootsma, ontvanger generaal, voor hem en als mede erfg van Clara Bootsma zijn zuster, 

CONTRA    Douwe Nijenhuis.  Het HOFF  ord. Partijen te compareren voor de commissaris 

die hen zal verenigen indien hij kan, indien niet, te maken pertinente liquidatie, van des Impt ten 

achter wezen, en den Hove rapport doen. 

 

Sueck (?)  Sirck ? Jolles als man en voogd van Tham Merks zijn e.h.; als erfg van haar zuster,  

CONTRA       Renke Hanckes te Wijkel voor hem en als man en voogd van Gertke Pietrs,  In 

Factis. 

 

Jurrien Henricx als old burgemeester van Leeuwarden impt   CONTRA Wilke Jans en Joukien 

Tyerks dr e.l te Leeuwarden.  HET HOFF cond de gedaagden om voor Lyuwe van Jukama te 

procederen tot scheidinge en (smal?) delinge van de huizing in het intendit gemeld, en te betalen de 

schaden en intressen door weigeringe van de gedaagde gehad en geleden.... 

156.  

16 nov 1612. 

Dr Suffridus Nijenhuis adv. v.d. Hove als volmacht van Dr Dothias Wijarda, Canselier van de Graaf 

van Oostfrieland.  CONTRA Dr. Johan L....vlek... umshoff, der keizerlijke kamergerechts 

tot Spiers, en Pieter Teetlum als voogd van Josina van Aytta.   HET HOFF cond de gedaagden 

om de positie en verklaringe te beantwoorden,   reserverende de kosten. 

De 17 okt 1612. 

Mr Willem Jans en Jelle Kempes als voormomber over de weeskinderen van Hans Willems.   

CONTRA Otto Cornelis     POINCTEN:  1. waar uit geblijkt dat de goeden van Luitien Willems 

zijn geweest 200 Phs gld. 2. Waaromme het inventaris bij Geb Cornelis dr gemaakt de selve niet 

mede aangegeven te zijn? ( pag 157)  3. waar deze geweest zijn voor haar, Luitiens versterve. 4. Bij 

wie ze na haar versterven ontvangen zijn. 6. Te recouvreren het rekenboek van Willem Jans, 6 te 

recouvreren het instrument van het be.....wijs Cornelis Jans hier geroerd. 6. Oft in de baer bij Here 

Feikens op 19 mei 1593 uitgesproken ook reguard genomen is op het legaat en goederen van Hans 

Luitiens, indien ja, Waarom? Indien nee, waarom niet. 7. Wat betalinge bij wijlen Geb, voor de 

Req. In haar quantiteit gedaan zijn, en uit wat penningen. 9. In wat voegen en bij wie de kinderen 

van Willem Jans bij Geb getogen sedert den jaare 1579 onderholden zijn. 10 oft de schuld van 
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Harmen schoenmaker de req. ten laste komen en waarom. 11. Wat twee lopen rogge doen* waardig 

is geweest.  

 

Tyepcke Iges Sickema te Wirdum, Req, in conv en en reconventie.   CONTRA Jfr. Maria Syrxma 

huisvrouw van Tyalke van Sickingha voor haar en als mede erfg van Tyepke van Syerksma hun 

broeder.  ....... niet ontvangbaar.......... 

158.  

18 nov 1612 

Sipcke Bockes als cur over Jan Claes en Trijnke Claas dr;  Cotra  Jetse Hiddes voor hem en 

als wett. voorstander van zij knn bij Aeffke Jans.  In Factis. 

 

Taco van Burmania tot Ferwerd,  CONTRA Jfr Tet van Douma, huisvrouwe van Sijds van 

Botnia, mede raad in den Haag, van de 7 Verenigde Provinciën.  HET HOFF cond de ged te 

betalen de helft van veertienhonderd en vijftig g.gld.  

 

Pieter Rienks zn bakker en burger in Leeuwarden. Impt. CONTRA Beenke Gabbes burgemr. 

Te Dokkum.  

159. 

Aesge Rabudus en de gem. crediteuren van wijlen Frans van Cammingha, impt  CONTRA 

Mr Eelke Dronrijp, advocaat van dezen Hove, en Henricus Regnerus(?) als volm en cred van 

hopman Frans van Cammingha, en Kempo van Donia erfg. onder beneficie van inventaris, EN 

Siccke van Cammingha ala wett. voorstander van Taco van Cammingha zijn zoon, bij wln Fed van 

Ockingha getogen, Gerrolt van Cammingha als v.v. Jfr Catharina van Ockingha, en Hessel Raas 

van Vervou als voogd van Saepck van Ockingha, zijn e.h allen erfg van Jfr Saepck van Cammingha 

hun wln schoonmoeder.  HET HOFF    adproberende de besognen van de deurwaarder, interponeert 

daarop decreet dat de koop van de huizinge daarinne geroerd nog eenmal ver de kerk zal worden 

geproclameerd, op 26 jan naastkomende, en cond de gedoemden zulks te gehenden en te gedogen 

en cond hen in de kosten. 

160. 

Johannes Bernardi burger in Leeuwarden als last en proc hebbende van Jan Columbier, en Michael 

de Behaime, burgers in Frankfort, als executeurs van het testamens van wln Willem Walcourt en 

Francina de Flocq e.l.; en mede vanwege Jacob de Frij, als mede erfg van de vs e.l.  CONTRA 

De Ged. Staten van Friesland, geintervenieerd hebbende voor Gerardo Jacobi, Doco van Martena, 

Dr Sicke van Dekema, en Martinus Fockens als vader en leg adm  van zijn knn bij wln Wijtsch, 

Feike Tetmans dr. als erfg van deselve Feike.   HET HOFF  cond de gedaagden als last hebbende 

van de executeurs hebbende , te betalen de summa van 3000 c.gld; met de schaden etc. door dien 

gehad en geleden nog te hebben en te lijden  en om redenen compenseert de kosten.   ( 19 nov 1612) 

161. 

Jan Gijelts en Itsien e.l ; te Kollum,  CONTRA Epe Jans Barels, als oom en curator over wln 

Pier Janssoons nagelaten weeskindeen.    .......... niet bezwaard.........  

 

Sipke Tyardts  CONTRA Albert J..... ?  ........ te namptificeren 79 dalers 7 str en 8 penningen.  

 

Freric Piers te Dokkum, als geauthoriseerd voormomber over Geert Piers zoon en Ansck Piers dr; 

en Mentse Jans als vader van zijn kind bij Wijlen Geertke Piers.  CONTRA Tiedtke Eernsts dr. 

hem zeggende erfg van Epo Jan Barelds,  In factis.  

162. 

Tyemme Hillingh te Hantum, als voormond over de kinderen van Mecke Harmens bij wln Auck 

Hillingh,  CONTRA Ritske Gerckes te Dokkum, als het recht hebbende van Rints(e) 

Fongers, zijn overl. huisvrouwe, Jacob Frans te Bolsward, als vader en voors van zijn kinderen bij 

wln Seetske Fongers, en Albert Jacobs te witmarssum, als vader en voorst van zijn knn bij Tzyetske 

Fongers dr  IN FACTIS. 

 

Gosse en Johannes Wijbes zonen applt    CONTRA  Able Hettes bijzitter van Rauwerderhem.  
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HET HOFF wijst partijen in cas van appel in Factis, en verder de geapp ongehouden te zijn op de 

eis van de impt te antwoorden.  

163. 

Nicolaas Saskers, burger en koopman in Leeuwarden, CONTRA Hero van Hottingha, en Johan 

Frans te Bolsward, als cur over de goederen van Hssel Herema.   HET HOFF cond de ged de impt 

te betalen 200 c.gld; en in de kosten van de procedures.    

 

Tyepke Sapes als voogd van Anna Jelkema, Popcke Doekes als voogd van Peter.. Jelkema zijn 

huisvrouw, en dezelfde met Hendrik Bennes caverende voor Diewer Jelkema voor haar zelven. En 

mede als het recht hebende van Harmen Jans en Epe Jelkema, en zij tesamen erfg van Lulke Syurdts 

en Itien van Jelkema.  Imt CONTRA   Anna Boltsma wed van Pieter Doma te Burum.    

HET HOFF cond de ged de impt te leveren perrtinente inventaris, bij Lulke en Itien nagelaten. En 

wat in reste op de rekeningen bewijs en relikwia zal worden bevonden aan de impt te betalen.   

164. 

Pieter Bendix   CONTRA    Jelle Joannes, ....en gunt de gerequireerde nog de tijd van 6 weken om 

haar produktie te mogen doen.  

 

Mr Jacques Vredeman Musijcq mr. binnen Leeuwarden,  CONTRA Jan de Salle,  

HET HOFF doet te niete het vonnisse van de nederrechter  bij nieuwe sententie cond. de gedaagde 

de appellanten te betalen de somma van 46 c.gld; 10 strs; en voorts alle jaren 30 c.gld; tot dat hij 

volgens de artikelen zijn name zal hebben laten uitdoen, ende het ten volle zijn betaald.  

De 20 noc 1612. 

Henne Taeckes en Anna Rintse dr, e.l te Harlingen,   CONTRA Aarend Foppens Notarius en 

Postulant te Harlingen, als last en proc. hebbende procuratie van Jan Jans van Loon burger en  

lakenkoper in Amsterdam.  ........ niet bezwaard................   

165. 

Lucas Jarges voor hem zelf en Elisabeth Jarges voor har en als moeder van haar kind bij wln Sierck 

Hemminga  CONTRA Haio van Scheltema te Sexbiereum, mede interveniaerende voor 

Gerbrand Augustini te Minnertsga, als cur. over de geabandonneerde goederen van Waling Jans, 

althans te Berlicum.  HET HOFF cond de gerq. het arrest in de proceduren gemeld, kosteloos en 

schadeloos af te doen. Ende in reconventie rejekteert de exceptie bij de gedaagden geponeerd, en 

condemneert hem peremptoir op de eis te antwoorden.  

 

Monte Renkes te Warns, vervangende verscheiden personen als erfg van Sible Iges.   

CONTRA Hylcke Douwes.   HET HOFF verklaart de appellant bij het vonnis van de 

nederrechter niet bezwaard, ......... en bij nieuwe Fine rechtdoende, cond de geappelleerde, te 

betalen 212 c.gld; 19 strs. Met de schaden etc... (166.)  verklaart hem voorts niet ontvangbaar 

onverkort doch met betaling bij de geappellerde.... enige bedragen genoemd, (Slecht geschreven) 

 

Mintse Cornelis  CONTRA  Wobbe Tyalles, te Lippenhuizen als voogd van Imck Oeds dr, 

zijn e.h.  ........ niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter.  

Wytse Ebles voor hem en c.d.r als conj ers. Voor Jan Ebles zijn broeder, in Smallinger Oldega, 

resumerende hetgeen door Alle Binnes en Alle Pieters als hun curators is gedaan.  

CONTRA Syouck Wibrands,    HET HOFF doe te niet het vonnis van de nederrechter en bij 

nieuwe sententie recht doende cond de ged en de appellant om met elkaar de dong ten processe 

gemeldet....   en compenseert de kosten.  

167.  de 23e nov. 

Goverd Reiners ? wonend te Ferwerd,   CONTRA   Sipke Tyardts;  ( betreffende injurien) HET 

HOFF cond de ged de impt te betalen 72 g.gld; en 20 str en in de kosten tot s'HOFF tauxatie.  

De 24 nov 1612. 

Jan Jacques Gerlijn  CONTRA   Jan van Leeuwen,   HET HOFF doende recht op de verzochte 

pervijsie cond de ged te ( namptificeren)? 400 g.gld 15 str.  

 

Mathijs Everds als man en voogd van Tiedke Jacobs dr; en Gerbrand Aysma substituut van de proc. 
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Gen. Als voogd van Grietke Jensma ?  en in de qual erfg van wln Maarten Breutsma en allen 

mediate erfg van wln Wijts Broersma.    ...rejekteert de exceptie en cond de ged om peremptoir op 

de eis te antwoorden.  

168.  

Wate Harkema,  CONTRA Wigle Roukema, Thonis Meinds en Gerrit Barends, en Pibe 

Bruinsma en Botte Ryurdts.    Voor de commisaris.... indien niet; te recouvreren zekere boeken en 

consenten.....    

 

Jelke Minne dr wed van wln Ritske Folkerds zn met Els en Trijn Ritskes.  CONTRA 

Harmen Ebes voor hem en Rein Warnders als m.e.v. van Epe Epes, zijn huisvrouwen vader. In 

Factis.  Binnen 3 maanden peremptoir.  

25 nov 1612. 

Claas Martens als cessie en transport hebbende van Sipke Syurdts en Trijn Harmens, appellanten,  

CONTRA Sibe Laurens en Barthold Roeloffs en voor Lyuwe Lamberts.    

....... niet bezwaard bij het vonnis van de nederrechter en cond. hem in de kosten.  

169. 

Mr Claas Can als m.e.v van Maritien Alberts als mede erfg van Alle Alles en Tseeds Goverds dr.  

CONTRA Douwe Nijenhuis voor hem en His Simons zijn e.h.   .... niet ontfangbaar...... 

26 nov 1612.  

Pieter Claas als cessie hebbende van Joachim Isbrands, en Jantien Jans e.l.;  CONTRA 

  

Eelke Johannes brouwer in Leeuwarden.    .... te namptificeren     514 g.,gld 14 str 8 penn. 

 

Hans Johannes, deurwaarder van den hove,   CONTRA Gerrijt Pieters.  

HET HOFF rejecteert de (naggeplu) lees exeptie, cond de ged op de overgelegde specificatie te 

diminueren binne 8 dagen, en bij gebrek vandien verstekt hem van de diminutien. ..... 

170. 

Johannes Heemstra op het Heerenveen, als voorstander van zijn minderjarige zoon bij Toentien 

Willems, impt   CONTRA  Gerke Steffens, kuiper te Sneek, voor zijn huisvrouw als erfg van His 

Gerbrens, haar moeder, weduwe van Dirck Sents.    .... te betalen 54 c.gld aan de impt ... 

 

Tsumme Claas te Bolsward, als conj. pers voor Swenne Claas dr zijn zuster, als erfg van Claas 

Stellingwerf in tijden deurwaarder van den hove, zijn vader en Anna Botte Lieuwes wed zijn 

oldemoeder, als actie en transport hebbende van Pieter Hesop.  CONTRA 

Ulger Ulgers de olde als vader van Geertien Ulgers zijn dochter, Bij jfr Gertien Grewinga, zijn 

overleden huisvrouw in echte getogen.    .....  voor de commissaris die hen zal verenigen indien hij 

kan, indien niet hem informeren op zkere POINCTEN: 1. Waar en wanneer Jfr Wijtske Rennerde is 

overleden? 2. Of er bij haar versterven geen goud, juwelen moblen, bedden, wollen en linnen 

klederen heeft nagelaten? 3. Wie sulks alles, of enige percelen heeft genoten? 4. oft 3 december 

1594 niet enige dagen bij interventie van dr Melle Breutsma en Wigbolt Bijma is gebesoigneerd, 

ende gehandeld tussen tussen de impt en zijn zwager? Gevoedte op de ontscheidng van Jfr Wijtske 

Rennerda? 5. Oft partijen verdragen zijnde om met de instrumenten ende brieven? Tot zij de zelve 

Brunsma en Buma hen .....??  6. Indien ja de instrumenten te recouvreren. 7. Oft daarmaals ook 

geen mentie is gemaakt van de schulden in questie, op de vs Grewinga enige presentatie gedaan 8. 

oft zij naderhand ook van enige beneficien van Bruinsma, Buma, of anders zijn geventileerd, ?? 9. 

Oft bij de uitspraak niet verstanden is de betalinge van de schulden met de excipient te sluiten 10. In 

wat respect hij de betalinge van de schulden in de brief van 24 dec 1594 heeft aangenomen. 11. met 

wat goedern of landen de excipient hadde gevallen jaarlijks 70 Emder gulden rente. 12. De 

excipient contendeert dat hij Rennerda en Munnicke staten gekocht heeft, Waarvan, op wat termijn, 

aan  wie, de kooppeningen betaald zijn. 13. En de acten en quitantien van de gedane betalingen te 

recouvreren.  ( 27 nov 1612.) 

 

Pieter Piers als cur lit over Jan Harckes als erfg van wln Harcke Cornelis en Anna Tyardts dr; zijn 

ouders en Taecke Taecke sals erfg van Harcke zijn zoon bij Anna in echte getogen.   CONTRA 
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Harcke Jellis en Lolck Rinke dr.  ....te namptificeren 950 c.gl..... 

172. 

Mr. Claas Cornelis secr van de rekenkamer; als cur over Aukien Polman wed Ds Nicolay Bruwery;  

CONTRA  Sibe Jans wonend op het Verlaat, en Oege Oeges te Wirdum.  

HET HOFF cond de ged om de impt de helft van de 12 pm land te laten volgen met de fruchten 

etc,,,  en in de kosten van nhet proces.  

 

Peer Annes Appellant,   CONTRA Adriaan Wierds en Juw Rompkes in Harlingen, erfg van wln 

Wierd Syurdts  hun vader.  HET HOFF doet teniete het vonnis van de nederrechter, en bij nieuwe 

sententie cond de geapp. te betalen  de somma van 110 c.gld met schaden etc.... 

173. 

Claas Martens impt en triumphant,  CONTRA Tyebbe Claas te Grijpskerk.  HET HOFF  

tauxeert de fruchten en profijten, afgetogen van de eeuwige rente ter somma van eze 102 c.gld; en 

dat de sententie haar voortgang zal hebben.  

 

Sibe Thomas tot Aengium in Dongeradeel, als last hebbende van Balling Thomas zijn broer, en 

c.d.r. CONTRA Juke Douwes,    IN Factis,   

30 nov 1612. 

Ede Feddes appellant,   CONTRA Wijger Gatses burgemeester te Staveren.  

........ niet bezwaard........ 1 dec 1612. 

174. 

Dr Johannes Nijs als man en voogd van Aelke Gerbrands, en Mr Bouwke Claas als geprefereerde 

crediteurs van Nanne Jans en Folku e.l    CONTRA   Hoite Hoites binnen Ferwolde voor hem en 

caverende voor zijn huisvrouw, en Johannes Sipkes (te) Dongium voor zijn huisvrouw, en Ids 

Pieters burger in Franeker  HET HOFF adproberende de besognen vn de deurwaarder ..... poneert 

daarop decreet dat de koop van de huizinge c.a. nog eenmaal over de kerke en het gerecht zullen 

worden geproclameerd. Voor de 20 januari naastkomende.  

 

Aeltse Dirks zn Jaarsma binnen Leeuwarden, en Auke Jans te Holwert, als ma en voogd van Rixt 

Sieks dr Jaarsma, zijn huisvrouw, en in de qual erfg van wln Rixt Jaarsma.     CONTRA 

Jeltse Baard binnenLeeuwarden.  HET HOFF verklaart de impt voor de helft eigenaar van Klein 

Dotinga state, dienvolgens cond. de ged. te onwijken en laten volgen de helft van de zate, volgens 

het koopbrief daarvan verklaard, en met de fruchten en profijten...  2 dec 1612. 

 

Lyuwe Tammes Monnikhuis te Lidlum.  CONTRA Sibe Wibrands, burger en biersteker te 

Franeker.   ..... niet bezwaard...........  

 

Wijbe Sibrands tot Bergum  impt  CONTRA Roleff Jacobs postulant te Bergum.    

HET HOFF verklaart de bevelen wel en terecht gedaan te wezen en cond de ged zijn oppositien 

kosteloos af te doen,onverkort partijen recht wegens de eigendom van de halve steege ten processe 

geroerd.  

176.   

3 dec 1612. 

Martien Here dr wed Boele Jans, Tyem(me) Heres als man en voogd van Eeuw Boele dr; Baucke 

Folkerds en Bauck Boele dr; Here Boeles , Fedde Pieters Sytsma, Marij Boeles en Tonis Boeles 

allen wonende te Oudemardum, erfg van Boele Jans hun vader, resp schoonvader. Jacob Heerkes, 

Mirck Martens, en Simon Allerts, poorters te Harlingen.  CONTRA Minne Claas veerschipper 

te Harlingen.   In Factis. 

 

Douwe Hetses Requirant,  CONTRA Dr Gualterus Gualterus.  .... met zijn presentatie te 

mogen volstaan en ontzegt de requirant bovendien zijn verzoek en in de kosten.  

177. 

Sibren Joukes te Doijem voor hem en als vader en wett voorst van zijn knn bij Wyts Douwe dr 

triumphant  CONTRA Saekle Feites, burger in Sneek en Anna en Doecke Feckes wonende 
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op het Bild.  HET HOFF  cond de gedaagden hun oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

De erfgenamen van Paulus Fransz voor hem en de knn bij zijn overleden huisvrouw. CONTRA

  

Doede Jetses en Sipck Fans dr. e.l.; als cessie en transport hebbende van Douwe Ales en Bets 

Syurdts dr e.l  ........ niet bezwaard.......... bij het vonnis van de nederrechter.  

178. 

Jacob Gerbrens te Bozum mede crediteuren van Pieter Gatses (Oentses?) en Janneken Reiners dr;  

als last hebbende van Tijalling Baukes,Wiger Johannis en Tijs Tijss. Impt     CONTRA 

Gerrit Gerrits.    HET HOFF  cond. de ged. om onder de commisaris te consigneren 20 g.gld; met 

de intressen verschenen en nog te verschijnen, en te zorgen dat deze aan de crediteuren werde 

gedistribueerd.  4 dec 1612, 

 

Foppe Tannia te Blije, impt CONTRA Foppe Oblis te Cubaart, voor hem en zijn huisvrouw,    

......... niet ontvangbaar.......... 

179. 

Wigle Buigers als man en voogd van Jfr Elisabeth Ockingha als erfg van Lolle van Ockingha  

CONTRA Ebe Jurgiens te Scharnegoutum  HET HOFF cond de ged om te gedogen dat de 5 

pondematen in possessie van de commisaris van den Hove gesteld werden, en te betalen de schaden 

etc....  5 dec 1612. 

 

Hotse Regneri en Rienck Upkes als cur. over Gerrijt Wijtses weeskind, en Trijnke Regnerij wed van 

Gerrijt vs; gesustineerd de proceduren.  CONTRA Henric Jans burger en Apotheker binnen 

Leeuwarden; als voormomber over de weeskinderen  van Gerrit Jans en Syuke Aelefs ?  In tijden 

echtelieden.   Zeer groot dictum en bijna onleesbaar.... enige woorden:  wanbetalinge..., en daarna 

poincten: 1, Wanneer en wie bij wijlen Pieter en Lyeuts Wopke dr betaald zijn 400 dalers....  aan 

Aleff Aylwa in de huizinge en landen van Siboltsma state, 2. nog 200 dalers op andere wijze, ....  

anno 1582 verleden; 3. ....het bescheid van..?  ... 4. ...oft de voorn. e.l door overmacht de landen niet 

ontvangen hebben..... 5 hoeveel het verschot van Hessel in het geheel heeft bedragen? 7. .. oft ... bij 

de heer Idsaerda...... onleesbaar. ......... ( deel staat op pag 178) 

180.  

de 7e dec. 1612. 

Marij Jans dr gessisteerd met Joost Harmens, haar man mede erfg van Trijn Gerloffs haar moeder.  

CONTRA Gerlef Jans burger in Leeuwarden; als vader van zijn kinderen   niet ontfangbaar..... 

 

Pieter Syurdts ten Wijngeterp (!)  CONTRA Wijbe Pijters te Ureterp,(!)   niet ontfangbaar..... 

 

Doorgehaald : Tseetse Broers en Broer Tymens (?)   curators over Graets Poppe dr mede ergf. van 

Auke Ebes.  CONTRA Sibbel Agge dr e.h van Willen Sibrants glaasmaker te Sneek.  

Zie voor de juiste context pag 181.   

181. 

Tzietse Broers en Broer Tzijamkes als cur over Graets Poppe dr; moeder en erfg van Auke Eeuwes, 

Triumphant;  CONTRA Ints Heres gedoemde, Lyuwe Hans dorprechter van de Jouwer koper, 

Sibbel Agges, huisvrouw van Willem Sibrands, glaasmaker te Sneek, opposante en Harmen Pieters 

en Trijn Ryurdts dr; e.l. Eeme Holles, (Lolles. Folles?) e.l. en Pike Cornelis postulant van 

Haskerland.   HET HOFF,  adproberende de besognen van de deurwaarder ....  dat de halve 

huizinge nog eenmaal zal worden geproclameerd over de kerk en het gerecht. Op 26 jan a.s.; de 

gedoemde dit te gedogen en de oppositie kosteloos en schadeloos af te doen.  

 

Ate Bruchts als volm van Oene Falks, impt CONTRA Aauck Romts dr wed van Baucke Haijes, 

nu e.h. van Gerrijt Jans, met consent van deselve, Tamme en Jijldert Remts zonen en Peter (pag 

182) Harmens als voormomber over de twee jongste weeskinderen van Baucke Haies; en de vs 

Peter als man en voogd van Idts Bauke dr; erfgenamen van hun vader, ged. HET HOFF  cond de 

gedaagden om te relaxeren en ontwijken zijne landen over hoog en leeg, in Jan Jalx zate op 
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Weerburen, voor zoveel er bij decreet niet is verkocht, om het ten achter wezen van de weduwe van 

Roeloff Lamberts, ter summa van 100 g.gld; ..........  etc...... 

 

Anna Upkes voor haar zelven en voor de mede erfg van wln Mints Upke wed.  CONTRA 

Douwe Epema en zijn broers als erfg van Hessel Epema zijn vader, geappelleerde. HET HOFF doet 

te niet het vonnis van de nederrechter en bij nieuwe sententie condemneert hem met de appellant tot 

scheiding en deling te komen.  

183. 

Abraham Roorda, CONTRA Eelck Sibe dr, voor aar en haar kinderen resumerende de proceduren 

bij Piebe Jans gesustineerd. .......... niet ontfangbaar......... 

 

Folkert Bottes in Brongerga, als m.e.v. van Lijsbet Claas dr; zijn e.h. en ab intestato erfg. van Claas 

Gerrijts en Reinsch Jenke dr in tijden e.l.;  CONTRA Gijolt Bonnes voor hem Jan Roeloffs als 

man een voogd van Popck Sibrands, Sibrand Jelles als man en voogd van Syouck Bonne dr; zijn e.h 

en interveniaerende voor Wijtse Jelles hun meijer.  ........ niet bezwaard......... 

184. 

Harmen Hannes te Sneek, impt CONTRA Goslick Jans in Leeuwarden en Sijke de e.h. van 

de vs Goslick. HET HOFF adproberende de besognen van de deurwaarder, ........ dat de helft van de 

huizinge nog eenmaal geproclameerd zal worden..... etc... 

 

Dirck Claas als vader en voorstander van zijn kinderen en als last hebbende van Keimpe Jeltis, zijn 

schoonvader, en als het recht hebbende van Coert Creeft (?); Berend Sticker, Hans van Schole, 

Court Hans zn Caste(l)nu, Jan Henricx in Collum, en Baucke? van Stellingwerff.    In Factis. 

185. 

Henric Oldendorp als man een voogd van Maiken Hans Snitgers, en door Fidei commis erfg van 

Piefke (?) Hans Snitgers dr, bij wijlen Adriaan van der Geest getogen, resumerende de proceduren 

bij wln Simon Pieters;  CONTRA Dr Gellius Jongestal, mede erfg van Pieter Joostsz  

geresumeerd de proceduren.  In Factis. 

 

Douwe Annes, postulant in Sneek;  CONTRA Here Gaelis (?)   het HOFF cond de ged. impt te 

antwoorden.  ( 10 dec 1612.) 

 

Romke Harmans te Beetgum, en Gabbe Jans old burgemeester in Dokkum, n/ux; als last hebbende 

van de mede erfgenamen van Jan Willems.  CONTRA Ewout Rijks, en Adriaan van den Bosch, 

als het recht hebbende van Simon Lijuwes.    ...... ontzegt de req. zijn verzoek.......... 

186. 

Trijn, Here Heres wed. te Wirdum, Eme Pieters, schepen der stede, Taecke Michiels scawer? en 

burger der selven stede, Mr Dominicus Lollius cur lit over de kinderen van wln Jasper Pauwels, bij 

Lijsbet Peters dr.; allen crediteuren van Heble Feddes, en Stijn Gerbrens dr; e.l ; en Reiner Harmens 

te Beetgum, en Gabbe Jans ou burgemeester te Dokkum, als voogd van Itsen Jans dr; en mede 

vanwege de andere erfg. en Suffridus Nijenhuis, als cur over de nagelatenen goederen.  

CONTRA   Ewout Rijks.       HET HOFF cond de ged te gehengen en te gedogen dat de penningen 

in de sententie van 15 juni j.l. werden gsteld in handen van  dr. Johan van de Sande, en die hij 

volgens uitspraak van preferentie onder de requiranten zal distribueren. ........ 

187. 

Rents Jans dr wed Jan Wopkes, voor haar en haar kinderen, Pieter Hankes nom ux.; beide te 

Ferwerd en Douwe Everts nom libr voor zijn knn bij Bauck Wopke dr .  CONTRA 

Jelger Pieters wonend te Ferwerd.   HET HOFF verklaart dat de gedaagde met zijn presentatie in het 

4e artikel mag volstaan en de impt bovendien niet ontvangbaar.  

 

Elisabeth Versteveren voor haar en de kinderen bij Jelmer Jellis getogen, in leven deurwaarder van 

Gedeputeerde staten, als erfg onder benificie van inventaris van Maike Jelmers, hun dochter.  

CONTRA  Laurens van Voort.  HET HOFF verklaart de requirante niet ontvangbaar, 

onverkort de requiranten recht ter onder tr.... inge staande echte met Maike Jelmers zijn overleden 
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huisvrouw gevallen, zo zij vernemen zal.  

188. 

Jorrijt Tyercx burger in Leeuwarden,    CONTRA  Bauw Roorda, als volmacht van Feddric van 

Roorda zijn nvader, en Syu Sierks wed voor haar kinderen bij Sierk Foppes, en erfg van Seerp hun 

vader.    HET HOFF   cond de ged om met de eiser te maken scheidinge en delinge...   en cond de 

gedaagde in de kosten. 

 

Simon Erasmij, en Adriaan Erasmus, en Harmen Claas als m.e.v van Adriaanke van Loo zijn 

huivrouw.  CONTRA Gabbe Jans als voogd van Itsien Jans zijn e.h.; als adprobatie 

hebbende van de erfg van Jan Willems old burgemeester van Harlingen.    HET HOFF cond de 

gedaagde om hetgeen bij hem van de originaal gedaagde ontvangen is, van de penningen en 

opkomsten, ten processe geroerd, voor zoveel des gedaagdes quota, convenieert, te doen rekeninge. 

En de impt te laten volgen. En om redenen compenseert de kosten.  

189. 

Nogmaals dezelfde eisers en gedaagden ........HET HOFF cond de ged om met de impt te maken 

behoorlijke separatie van goederen, bij Geertuid Jans hun meuije nagelaten; en te laten volgen met 

fruchten profijten etc.....    

Tonis Hoites voor hem en als conj pers voor Toenke Hoite dr; zijn zuster;    CONTRA 

Offke van Hantsuma   HET HOFF ordonneert dat de voorgaande sententie haar voortgang zal 

hebben, en onder korting van 250 g.gld daarop betaald, als mede onder presentatie van 2 artikelen 

in zijn conclusie gedaan, de somma van obligatie van Atke Frema ? Begrepen. Onverkort.....     

190.  12 dec 1612. 

Tet Jelle dr e.h van Jacob Jeppema;    CONTRA Anne Eilards dr; wed van Auke Edses  Renalda, 

en Eilard Renalda grtm van Doniawerstal; en als voorm van de weeskinderen van wln Fedde Aukes 

? Renalda, overleden huisvrouwe van Tzomme Sibrands secr van Baarderadeel; als erfg van hun 

resp. zoon, broeder en oom, Marten Aukes Renalda, in leven vendrich van de compagnie van 

Michael Hage .  HET HOFF  cond de ged te betalen 425 c.gld; en 20 c.gld 8 str 4 penn; met 

schaden etc vandien; en om redenen compenseert de kosten; en vervolgens voor de commissaris 

......... POINCTEN:  Oft Michael Hage bij de affrekenige anno 1599, van de vendrich Marten 

Reinalda hebben gecompeteerd. 2 Oft optekening is gedaan in des hopmans boek, indien ja hetzelve 

boek te vorderen. 3. Oft de SCRIVER! Jeppema oft zijn huisvrouw hopman van den vendrich de vs 

136 g.gld hebben voldaan en betaald. 4. Oft hetselve niet geschied is, van de vendrichs soldij, en 

cost des vendrichs niet van soldije ten achteren was, ten tijde van zijn dood? 5. oft de 136 g.gld over 

het ccoord met de hopman gemaakt .... heeft mogen inzien.... 

191. 

Jan Martens Gravius ontvanger van Wymbritseradeel; als cur over hopman Jan Pibes knn 

CONTRA 

Goijke Reins Aalsman not publ binnenSneek.  HET HOFF  cond de ged om de impt kosteloos 

en schadeloos te ontheffen van de aanspraak bij Enne Kempes voor hem zelven en vanwege Hotse 

Rompkes ge( initieerd?)  en de kosten tot s'HOFFs tauxatie.  

 

Hessel van Bootsma ontvanger gen. van Vrieslandt; en Jelle Ryurdts als cessie en transport 

hebbende van Lyuwe Albada,    CONTRA   Jelle Greelts interveniaerende voor Gerben Hotses en 

Auck Pieters, dr e.l. te Poppingawier. HET HOFF cond de ged om de impt onder genoegzame 

cautie de somma van 656 g.gld met de schaden etc.... onverkort de originale impt zijn recht indien 

bij liquidatie bevonden wordt Jelle Ryurdts meer penningen door cessie toekomen ... 

191. 

Dirck Borrijts tot Medemblik, als m.e.v van Marijtien Hendriks, als erfg van Henric Tijss haar 

vader, als last hebbende van Barend Jans burger en houtkoper, in Medemblik.  CONTRA 

Gerrijt Gerritsz Groot wonend tot Mackum en Wijbe Pieters te Staveren,  

HET HOFF cond de ged de impt te betalen 346 g.gld 14 str. met schaden etc..... 

De 14 dec 1612. 

Lyuewe Jarichs te Makkum, als vader van zijn knn bij wln Pietrick Gijsberts dr; het recht hebbend 

van Meinerd Jans, en Peter Ebe dr; te Amsterdam, als volmacht van Brecht Jacobs dr.  
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CONTRA Rein Meins Lyklema, als erfg van Meyne Lykles zijn vader; en vervangende mede 

de persoon van Jelke Hoitema  In Factis. 

193. 

Cornelis Gaukes in Oldega, als voogd van Tseets Douwes en Rennerd Douwes, mede occuperende 

voor de erfg van Trijn Jans hun overl moeder, sampt Galein Domberger hem vogende als mede 

geinteresseerde.  CONTRA Benne Gosses.   HET HOFF verklaart de impt erfg. van Bocke 

Jans, haar overleden oom, en ........ volgens procedure........... te laten volgen het half mansmad, .... 

en compenseert de kosten.  

 

Menne Jencke en Aachte Dirks dr e.l ;  CONTRA Dirck Jans en Joucke Tyaards dr; te 

Ferwerd.  IN factis.  ( 15 dec 1612) 

194. 

Wate Jelis te Eestrum vanwege Eesck Gerrijts zijn huisvrouw, Aale Arcx ? Vanwege Bauck Gerrijts 

zijn e.h en en als erfg van Imme Reiner Tsummes en c.d.r voor de andere erfg.  CONTRA 

Syurdt Meindts en Syurdtke Molle dr.    .........  te namptificeren 60 dalers........ 

 

De erfg van Tyard Tyaards,  CONTRA Jelts Jacobs;    HET HOFF rejekteert de exceptie en op 

de declaratie te diminueren.     

 

Tyets Dirks geass. Met Dirk Jeltes haar vader;  CONTRA Jfr Elizabeth Margaretha 

Rattaller,    HET HOFF cond de ged op de eis van de impt te antwoorden.  

 

Ebel Sibrands imt  CONTRA Cornelis Jan Jobs,   .... te namptificeren 200 c.gld.  

 

Monte Rikes als volmacht van de ingezetenen van Warns, de landen hebben of hadden onder 

Scharl;  CONTRA Johannes Sijtzes te Balk, als last en proc. hebbende van de inwoners 

van Scharl.    ...... rejecteert de exceptie en cond de gde de overgelegde declaratie te indemneren....  

 

Guillaume de Graaf, brouwer in de Rode Leeuw te Delft,  CONTRA Jan Hessels te Harlingen, 

burger en Herbergier.  ... te namptificeren 292 c.gld.  

 

Magdalena Staes, e.h van Pieter Harmans kistmaker, Staas Claas zn kistemaker, Jantien Claas dr 

wed Rienck Rentses, Han Jans Langweer, als erfg van Sijnke Claas dr; zijn e.h en volmacht van 

Pieternilla (?) Staas, en Hans Jans hem sterk gemaakt hebbende voor Harmen en Wopke Willems.   

CONTRA         Gijsbet Gerrijts te Sneek en Sibe Rijcks op het Nieuwland;   te namptificeren 

461 g.g. 

196. 

Juke Claas b.... selaar; impt CONTRA Rombertus Doijema Be....   in Factis. 

 

Galinius Petreum, CONTRA   Aarnd Foppes.     In Factis. 

 

Dr Albert Monnikhuis;    CONTRA     Mr Joachim Hero Joachims, voor hem en voor Albert 

Beneditus.  In Factis. 

 

Gerben Pieters te Oosterlittens; Ryurdt Lyuewes, als cur over de goederen van Rein Itsens, en Lilck 

Holcke dr  CONTRA Doutien Binnerds wed; van Sibrand Sibrands, nu e.h van Marten 

Gerloffs, en Doutien als moeder voor haar kinderen.  IN Factis. 

197.  ( de 17 dec 1612) 

Jan Jans  CONTRA  Rinck Jans,  HET HOFF gunt de gereq de tijd van drie weken om zijn 

produktie te mogen doen.  

 

Wate Harckema  CONTRA Wigle Roukema.   HET HOFF cond de ged om te diminueren 

voor de eerste rechtdag Post Pontianus.  
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Jacob Jans voor hen en zijn e.h.;  CONTRA Sibe Sibes interveniaerende voor ; Eeuke 

Lyuwes, Dirck Jans, en Homme Jeens ( Hemme Jans)   In factis binnen 2 maanden.  

 

Bauke Hitter mede burgemeester van Hindeloopen, en Hidde Jelles en Auke Allerts, burger aldaar, 

voor de magistraat.  CONTRA Lolle van Epema, dijkgraaf van Hemelumeroldeferd en 

Utingeradeel, en Claas Allerds ontvanger, Te compareren voor Eissinga: paag 198: POINCTEN: 1.  

Te recouvreren het accoord, ingeval er een mag zijn gevallen, en behouden, waarbij die van 

Hindelopen en Workum, gehouden tot het slaan van Wielen, of in hun jurisdictie, respectievelijken 

vallen, ende gewijde van wielen die daar buiten vallen. 2. Hoe zwaar en diep de wielen zijn 

geweest, die in de dijken van Hindelopen, zijn gelegen, en speciaal het wiel op het zuid van de stad, 

wat in de inspectie gementioneerd wordt. 3. In te vorderen het duikboek onder de secretaris Pier 

Dirks berustende; 4. Te recouvreren de artikelen van quotisatie en omslagen gevallen over het slaan 

van de wielen, zo binnen Staveren als op het zuid, als ook van Hereburg, Coldum en Scharler 

wielen, mitsgaders de registers, en rekeningen van de penningen daartoe opgebracht, en ontvangen.  

5. Oft die van Hindeloopen niet hebben in rekeninge enige gemeene penningen ... tot betalinge van 

het slaan van Wielen, buiten hun jurisdictie gevallen.  6 In te eisen van de secr Tetman Fockes de 

acte van drie stuivers vier pennigen ingewilligd tot betalinge van de onkosten van Staverens vs 

wiel. 7.  Insgelijks van deze secretaris te vorderen de uitscrivinge bij Rien Riens ( Rein Reins?)  

voorgaande dijkgraaf, gedaan, welke Tetman vs. verklaard heeft destijds bij hem verlegd te zijn. En 

die van Hindelopen speciaallijk daarin geroerd te zijn.  

de 18 dec 1612 

199. 

Dirck Willems aan St. Aanna Par. als man een voogd van Dirckien Uble dr; en mede cur over 

Brecht Jelle dr; zijn e.h's zuster; als proc hebbend voor Tyard Jelles zijn huisvrouwen vader alle 

erfg van Jelle Tyardts.    CONTRA Jacob Pieters en Trijn Fedde dr. e.l. te Berlicum.  

HET HOFF ord. Partijen te compareren voor de commissaris  die hen zal verenigen... etc.   

 

Dr Albertus Monnikhuis adv v.d. Hove   CONTRA   Willen Steevens gewoond hebbende aan St 

Jacobs Parochie; en nu te Berlicum.   HET HOFF gezien de citatien , houdt de brief van obligatie 

voor bekend en cond de ged de impt te betalen de summa van 200 c.gld met schaden en intressen.... 

200. 

Jetse Sijtses en Wopcke Harcke dr te Eestum,     CONTRA    Sytse Hommes op Oldegaleijen,  

.... oudende de obligatie voor bekend.... condemneert de ged de impt te betalen  12 dalers...... etc.... 

 

Sicke Jans adelborst onde de hopman Schelte Aijsma impt   CONTRA  Jacob Thonis te Menaam.  

Het HOFF  gezien de citatien cond de ged de impt te betalen 18 dalers, volgens de obligatie brief.  

 

Jan Jacobs te Harlingen als man en voogd voor Ebel Walms, als eerder door Jan Jacobs gedaan  

CONTRA Dr Gerrijt Loo Secretaris van het Bildt.   Het HOFF gezien de uitspraak in een 

intendit, bepaald dat de partijen suiver competert 491 cgld 2 str 8 penningen; en dat vs uitspraak 

haar voortgang zal hebben.  

(201) 

Laurens van Voort, CONTRA  Elisabeth Versteveren.  HET HOFF ontzegt de req, zijn 

verzoek,  en alsnog binnen 3 weken rekeninge te leveren van de penningen bij haar ontvangen.  

 

Saaff Henricx en Pier Foeckes als burgemeesters en burgers van Harlingen, Reijner Frans en 

Adriaan Schaft, als last hebbende van NNN. (?) medeburgers der stede aldaar   CONTRA 

Aeth, Harmen Pheltens, Dirck Hillebrands, Dirck Willems, en Jacob Pieters, mede burgemeesters in 

Harlingen.  Te compareren voor v.d Sande en Eijsinga  die hun zal verenigen, indien niet rapport 

doen.  

 

202.  

Obbe Eerckes interveniaerende voor Lykle Jurgiens.   CONTRA Andries Bauckes gerequireerde.   

HET HOFF restitueert de ged tegens verloop van tijd , gunt hem alsnoch de tijd van vier weken 



918  

nom zijn produktie te mogen doen. En cond. niettemin de req. in de kosten.  

 

Jacob Joris, burger binnen Haarlem, voor hem en als voogd van Tanneken de Blocq zijn e.h.  

CONTRA Tiepcke Rompkes en Bauck Rompcke dr; gedaagden.  

In Factis binnen 2 maanden. 

 

( Dit is de laatste zitting van dit jaar  1612. De Quaclap bevat ook de zittingen van het jaar 1613. 

Door mij t.z.t. als een apart jaar - 16710 b - te behandelen) 

 

 

Uit .. mrt 2008. 

Gecorr. 1 mei 2008. 

,,     ,,   19 mei 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


