
Heden Woensdag den tweeden Maart  des jaars Eenduizend Achthondert een en dertig ten huize van Rienk 

Schregardus kastelein onder Aalzum kompareerden voor Gerhardus Wiebes Posthuma Openbaar Notaris 

residerende te Dockum Kanton Dockum Arrondissement Leeuwarden Provincie Vriesland en in 

tegenwoordigheid van na te noemen getuigen: 

Hijke Rienks Pijpstra  huisvrouw van Lieuwe Oebeles Woudwijk koemelker ten dezen met haren man 

geassisteerd en door hem tot het mede uitbrengen van deze akte geauthoriseerd wonende onder Aalsum 

voor drie zestiende gedeelte 

 Jan Banga Landbouwer te Nijkerk  in kwaliteit van voogd over Trientje en Sijtske minderjarige kinderen van  

wijlen Sijmen Rienks Pijpstra voor drie zestiende gedeelte 

Freerk Reinders Spriensma Landbouwer te Sijbrandahuis in kwaliteit van voogd over Sijtske, Reinder en 

Rienk minderjarige kinderen van  wijlen Ymkje Rienks Pijpstra door haar wijlen man Tjerk Reinders 

Spriensma bij haar in echte verwekt voor drie zestiende gedeelte 

Froukjen Sikkes de Jong weduwe van wijlen Rienk Sijmens Pijpstra zonder bedrijf wonende te Aalzum in 

kwaliteit van moeder en voogd over haar minderjarige kinderen Ymkje, Sijmen en Sikke bij gedachte haren 

wijlen man in echte verwekt voor de resterende zeven zestiende gedeelte 

 

Erfgenamen van hunnen wijlen vader Rienk Sijmens Pijpstra gewoond hebbende  te en overleden te  Aalzum 

eigenaar van de tien eerste percelen voor het geheel en van het laatste voor den helft en Froukjen Sikkes de 

Jong weduwe van wijlen Rienk Sijmens Pijpstra voornoemd eigenaarsche  van het laatste perceel voor de 

wederhelft 

Dewelke alzoo te zamen voor het geheel ons Notaris als daartoe door de Regtbank van eersten aanleg zitting 

houdende te Leeuwarden bij vonnis van den derden January Eenduizend Achthondert een en dertig op 

Expeditie geregistreerd den negentienden January daaraanvolgende benoemd om dezen verkoop te 

Effecturen verzochten ingevolge de gedane bekendmakingen te willen overgaan tot de veiling van 

Ten eersten Twee bunder zeven en vijftig roeden greidland gelegen onder Hantum belend ten oosten aan 

den heer Biesterbos ten zuiden aan den weg ten westen aan de weduwe Tjalling Kamstra en ten noorden 

aan Harmen Nutma vrij van reed en drift belast op nummers twaalf en zeven en twintig met een en drie 

vierde landsfloreen 

Waarop bij den Provisionelen Verkoop geboden is door Hein Jaspers Zijlstra Landbouwer te Holwerd de som 

van zeven hondert een en negentig Nederlandsche Guldens 

Ten tweeden Drie en zeventig roeden dito onder de Hiaure belend ten oosten aan Auke Bosch ten zuiden 

aan den weg ten westen aan Douwe Bosch en ten noorden aan Gerben Gorter bezwaard met voetpad en 

onderhoud van twee houten en steigers en met reed en drift belast op nummer vijf  met een halve 

landsfloreen 

Waarop als boven geboden is door Jacob Sytses Tuinenga Koopman te Sybrandahuis de som van Drie 

hondert zestig Nederlandsche Guldens 

Ten derden Een bunder tien roeden dito aldaar belend ten oosten aan den weg ten zuiden aan Taekele 

Soepboer ten westen aan Willem Ploegsma ten noorden aan de weduwe Pieter Wytzes Feddema vrij van 

reed en drift belast op nummer achttien  met een landsfloreen 

Waarop als boven geboden is door Klaas Bote Velink Bakker te Hantum de som van vier hondert twintig 

Nederlandsche Guldens 

Ten vierden Een bunder drie en tachtig roeden dito aldaar belend ten oosten aan den weg ten zuiden aan 

Jan Sierks ten westen aan Douwe Bosch en ten noorden aan den weg  bezwaard met reed en drift als van 

ouds belast op nummer vijf  met een halve landsfloreen 

Waarop als boven geboden is door Hein Jaspers Zijlstra voornoemd de som van zeven hondert en vijftig 



Nederlandsche Guldens 

Ten vijfden Een bunder zeven en veertig roeden dito onder Betterwird belend ten oosten aan Jan Idzes 

Idsardi ten zuiden aan Hein Zwart ten westen aan Jan Sierks ten noorden aan Douwe Bosch bezwaard met 

reed en drift als van ouds belast op nummer acht met een en een vierde landsfloreen 

Waarop als boven geboden is door Hedzer Bijlsma Timmerman onder Aalzum de som van vier hondert zes 

en vijftig Nederlandsche Guldens waarvan naaste bieder is Johannes Looyenga met vier hondert  

Nederlandsche Guldens 

Ten zesden Eene huizinge gekwoteerd met nummer dertien staande en gelegen te Foudgum belend ten 

oosten aan Boele Sybes Mellema ten zuiden aan Gerryt Lieuwes ten westen en noorden aan het volgende 

begeregtigd met reed en drift over het land ten oosten 

Waarop als boven geboden is door Pieter Douwes Bosch Landbouwer te Foudgum de som van drie hondert 

vijf en twintig Nederlandsche Guldens 

Ten zevenden Een bunder zeven en veertig roeden greidland aldaar belend ten oosten aan Boele Sybes 

Mellema ten zuiden aan Gerryt Lieuwes ten westen en noorden aan Jan Gerben van der Woude belast op 

nummer tien met een en een derde landsfloreen 

Waarop als boven geboden is door Johannes Looyenga voornoemd met zeven hondert  twaalf 

Nederlandsche Guldens 

Ten achtsten Een bunder acht en twintig roeden dito aldaar belend ten oosten aan de weduwe Harke Jacobs 

ten zuiden en noorden aan Gosse Thomas Hiemstra en ten westen aan den weg vrij van reed en drift belast 

op nummer tien met een en een zesde landsfloreen 

Waarop als boven geboden is door Hein Jaspers Zijlstra voornoemd met zes hondert  twee en tachtig 

Nederlandsche Guldens en vijftig cents 

Ten negenden Twee twee tiende bunders dito onder Oostrum belend ten oosten aan Fokke Mellema ten 

zuiden en westen aan Minne Mellema en ten noorden aan de heer Leonardus de Wendt bezwaard met het 

qoutiele onderhoud der Barten over de vaart vrij van floreen 

Waarop als boven geboden is door Wiebe Watzes Bosma Landbouwer te Oostrum de som van vier hondert 

en twintig Nederlandsche Guldens 

Ten tienden Eene jaarlijksche eeuwige rente groot twaalf Guldens zestig cents gaande uit Hobma Zathe te 

Hantum bij Pieter Jacobs van der Werff in huur 

Waarop als boven geboden is door Jan Idses Idsardi Landbouwer onder Betterwird de som van Een hondert 

vijf en tachtig Nederlandsche Guldens 

Ten elfden Een bunder zeven en veertig roeden Greidland gelegen onder Wetzens belend ten oosten aan 

Former Thomas Wiersma ten zuiden aan het jaarlegat ten westen en noorden aan jonkheer Baron van 

Schwartzenberg thoe Hohenlansberg vrij van reed en drift belast op nummer twee der plaatzen met een 

halve landsfloreen 

Waarop als boven geboden is door Doede Wybrens Doedema Landbouwer te Nes de som van Een Duizend 

twee hondert  twee en dertig  Nederlandsche Guldens 

 

Waartoe de komparanten ons Notaris verzochten om aan de Gegadigden voor te lezen deze voorwaarden en 

verdere Voorwaarden en bepalingen vervat in het Proces Verbaal van Provisionelen Verkoop in dato 

zestienden February deses jaars opgemaakt voor ons Notaris en getuigen behoorlijk geregistreerd, 

behelzende dezelve aldus  

Artikel Een enz enz. tot en met Artikel negentien 

 

Voldoende aan het verzoek van de verkoopers zijn wij Notaris na voorlezing van de voorwaarden ten 



overstaan van het roedegeregt van het Kanton Dockum en in het bijwezen van Pieter Jacobs van der Werff 

Landbouwer te Hantum en Lieuwe Oebeles Woudwijk voornoemd in kwaliteit van toeziende voogden over 

voornoemde minderjarigen overgegaan tot den finalen verkoop van voornoemde vastigheden 

 

Wanneer na afloop der eindelijke verhogingen de finale toewijzing is gegeven wegens 

Het eerste percheel  Aan den Heer Rinse Sinea lid van de Raad der Stad Dockum en aldaar woonachtig voor 

de som van Negenhondert en zeventien Nederlandsche Guldens 

Het tweede percheel  Aan Rienk Pieters Stienstra Gardenier te Hiaure voor de som van Driehondert en 

tachtig Nederlandsche Guldens 

Het derde percheel  Aan Nanne Botes Wykstra Landbouwer  aldaar voor de som van Vier hondert acht en 

negentig Nederlandsche Guldens 

Het vierde percheel  Aan Abe Klases Westra Landbouwer te Betterwird voor de som van Zeven hondert en 

vijftig Nederlandsche Guldens 

Het vijfde percheel  Aan Hyke Rienks Pijpstra huisvrouw van en gesterkt met Lieuwe Oebeles Woudwijk 

voornoemd voor de som van Vier hondert zes en vijftig Nederlandsche Guldens zelf voor drie zestiende 

gedeelte van alle de in dezen vermelde percheelen eigenaarsche zijnde  

Het zesde percheel  Frans Annes de Jong Gardenier te Bornwird voor de som van Drie hondert en vijftig 

Nederlandsche Guldens 

Het zevende percheel  Aan Sybe Ydes Poortinga Landbouwer te Brantgum voor de som van Acht hondert en 

twintig Nederlandsche Guldens 

Het achtste percheel  Aan Hein Jaspers Zijlstra Landbouwer te Holwerd voor de som van Zes hondert twee 

en tachtig Nederlandsche Guldens en vijftig Cents 

Het negende percheel  Aan Wiebe Watzes Bosma Landbouwer te Oostrum in kwaliteit als bij monde 

gelastigde van Minne Douwes Mellema Assessor van de Grietenije Oostdongeradeel aldaar voor de som van 

Vier hondert en twintig Nederlandsche Guldens 

Het tiende percheel  Aan Pieter Banga Landbouwer onder Nijkerk  in kwaliteit als bij monde gelastigde van 

Vrouwe van Sytsama Douarière van Jonkheere  van Harinxma thoe Slooten Landeigenaarsche te Holwerd  

voor de som van Een hondert zes en tachtig Nederlandsche Guldens 

Het elfde percheel  Aan Doede Wybrens Doedema Landbouwer te Nes voor de som van Een Duizend  Drie 

hondert en twintig Nederlandsche Guldens 

 

Al hetwelk bij de Koopers alhier tegenwoordig zoo voor zich zelven als in hunne kwaliteit wordt 

geaccepteerd 

Verklarende voorts de Verkoopers den Koopers zoo voor zich zelven als in hunne kwaliteiten te stellen in den 

eigendom van het gekochte met aanneming het verkochte in voegen gemeld te zullen leveren en voor de 

Frictie te laveren zoo naar zeggen waarentegen de koopers zoo voor zich zelven als in hunne kwaliteiten 

aannamen zich zoo in de betaling der koopsche akten als naar den inhoud der verdere verkoopsconditiën te 

zullen gedragen. 

 

Gedaan en gepasseerd ten huise en op dato voornoemd in tegenwoordigheid van Dirk Slagman Agent van 

Politie te Metslawier en Rienk Schregardus Kastelein onder Aalzum als verzochte getuigen welke dit Proces 

Verbaal met de verkoopers - koopers – voogden – voogdessen – toeziende voogden – Heer Vrederegter - 

Griffier en ons Notaris na voorleezing hebben geteekend behalven Rienk Pieters Stienstra welke op onse 

daartoe gedane aanvrage verklaarde geen schrijven te hebben geleerd 

 


